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కృతి సమర అము 

(శీకృహ్లార్సి తమైన దీ కతీయు మా నాథ (కీడాభీరా 

మా కల్యాణ కథాధ్వనీన కవితామ్నా యాంగనా శేకర 

వ్యాకూత (పియమై భళా బహుకళా భామాకలాపమ్ముునె 

నా కష్టార్జిత మూరక్షితం బయిన దీనాడీ నిధాన్యప్రథన్. 

చూచిన చూపులో రాచపాడి పసందు 

లార్త తెజస్టిత నవఘుళింప 

పలికిన పల్కులో హాద్వి నాక (పతి 

| భార్రవ _పాగల్భ్య ముచ్చుపడగ 

నవ్విన నవ్వులో నవవసంత ల తాంత 

వ త్బ్యాంత నార భాభ(ములు దోప 

తలచిన తలపులో నిలుచు సరస్వతి 

చతుశాన్య దివ్యదిధితులు (ప్రబల 

లో 

ఆంధ విశ్వవిద్యాలయోద్యాన శతి న 

నంత వాసరాయిత దశ శర దపార 

వె భవ దశా బుభు పఫభువై వెలుంస 

నెవ్వడా వాసి రు గ్రీకృష్షవిభకు 

హీమ్ ఫశు మద చుట దూ కు ny 
కృతివిధుడు మహామహాుకు నుక్చిక్ నూనృత ను 

(వతు డలరుగాత ! నేనును 

కృత జ్ఞ ఆాంజలి నిడి క బతకృత్యుడ నై నిన్. 

కృతిక ర్న 



Foreword by the Chairman of the Adjudication Board. 

బవాుశాం[ థో క్రిమయ (పపంచమున యతుగానమునకు [ప్రశంస 

వీయమెన స్థానము గలదు. ఒకప్పుడు ఈ కళారూపమునకు గారవము 

కొంత లోజించినను ఇటీవల డాని విలువను పండితులు, రసికులు 

డాక్టర్. రి నెంకట రమణయ్యగారు, శ ళ్భృపక్లు 

ఆనంతకృవ్నశర్శగారు మొదలై న విద్యాంసులు యతగాన చరి[తే - 
Spe శే" 

వ! క _ లక్షణములు - అంగములను గురించి కృవీ.చేసినారనుటయే 

ఇందుకు ఆకారాాాణము. 

యతుగానము సంగీతము - సాహిత్యము అను ఇద్దరు తల్లుల 

ముదులపడ, (పదర్శనమున నృ త్యాలంకృత. యవతగానములలో 
కు 

భావ్యాశయమైన (ప్రాఢ సాహిత్య రీతులు గలవు. మనోరంజకమైన 

ఛందో భేదము లున్నవి. రాగతాళశయుతేములైన గీతము లున్నవి. 

లయాన్నితమైన గద్నుము గలదు. 

ళం యావద దాం వాబ్యయముననా బహుముఖ వెవిధ్యమును 

వె శ్ష్టుమును గలిగి విశాల సాహిత్య శాఖగా విలసిల్రీన [పక్రియ 
డు 

యక్షగాన మొుక్క_టియే * అని నిభాకించుటకు (శీ జోగారావుగారు 
ఈ యుచ్కాష్ట (గంథమును రచించినారు. ఇందుకు వీరు చేసిన కృషీ, 
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జరిపిన పరిశోధన, (ప్రకటించిన ఉత్సాహము సంపాదించిన పాండీ 

త్యము ఉపయోగించిన విమర్శకౌశలము అసమానము స్తా 
సీయము. 

ఈ (గంధరాొజమును ఆంధ విశ్వకళా పరిషత్తువారి 

“నిషా చ్ .డి” పట్ట పరీక్ష సందర్భమున చదువ గలిగితిని. నా ఉద్యోగ 

జీవితములో అప్పుడప్పుడు సరియెన తీర్పు చెప్పుట కప్టసాధ్యముగ 

కనివించెడిది. కాని ఈ (గంథవిషయమున తీర్పు చెప్పుట అతి సులభ 

మైనది. 

యక్షగాన వాబ్బయమునుగార్చి ఇంత సమగమెన పరిశో 

ధన - ఇంత సక్రమమైన సమన్యయము - ఇంత విపులమైన విచారణ 

మరి యే (గంథమునను కాన రాము. 

ఉత్పత్తి లా చరిత - పరిణామము లత్షణములు - అంగములు ా 

బ్రఏియవి అన నేల అన్ని అంశ ములును వర్ణింపబడి యున్న ఏ. 

(ప్రత్యేకముగా కొనియాడ దగినవి ఈ (గ్రంథము నందలి అను 

బంధములు, కేవలము ఆంధ చేశమునంచే గాక ఇతర చేశములలో 

యక్షగాన పరిణామ పరిశీలనము - లభ్యాలభ్య యక్షగానముల 

. సూచిక - ఉపజీవ్య విమర్శక వ్యాస పరిచయము మొదలై నవి అను 

బంధములలో చర్చినారు. 

ఇట్టి అమూల్వకృతిని ఆం[ధమాతకు సమర్పించి. ధన్యు 

లనౌారు డాక్టర్ యన్వ జోగారావు గారు. 

10-4-1931 



Introduction by the Director of Studies: 

ఆచార్య విద్వాన్ 2 గంటి జోగిరోనుయాజి 

ఆంధ శాఖాధ్యకశులు 
ఆం విశ్వకళా పరిషత్తు, వార్తేరు 

ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్తు అంధుల భాగ్యవశమున అభివృద్ధినందిన వైజ్ఞానిక వ్యవ 

సాయ క్షేత్రము. ఈ మహాక్షేత్రమున ఆంధ్రభాషా వాజ్మయశాఖ ఒకతోట, ఆతోటలో నాటిన. 

బీజము లనేకము లభివృద్ధినొంది వృక్షములై (గ్రంథరూపమైన స్వాదుఫలములను విద్యార్థి 

బోధనోపయోగమైన సాందచ్చాయలను కల్పించుచున్నవి. అట్టి రసాలములలో (పకృతవ్యాస 

కర, యొకడు. ఈ తోటను ఇతర భాగములతోపాటు పెంచిన క్షేతప్రభువుల కోవలో 
ముమ్మారు లెక్కింపదగినవారు శ్రీ వాసి రెడ్డి శ్రీకృష్ణగారు. ఈ వ్యాసకర్త స్వశక్తివలన ఉత్పా: 

దించిన విచారణ విషయ రూపములైన సుమములను స్వసిద్ధాంత ఫలములను (శ్రీ వాసిరెడ్డి 

వారికి కృతిగా సమర్పించుట మిక్కిలి యుచితము, 

ప్రకృత వ్యాసకర్త తెలుగుభాషను కేవల జీవనోపాధిగా మాత్రమేకాక స్వాభావికమైన 

ఆదరోత్సాహములచే పఠించి అందు ఉత్తమ (గ్రంథరచనము సేయుట సంతోషపూర్వకమైన 

ధర్మముగా పరిగణించుట చేతనే యిది బయల్వెడలినది. ఆఅంధవాజ్మయ విషయమున పరిశోధ 

కులు తమ స్వాభావిక (ప్రతిభచే వెలయింప వలసిన (ప్రదేశము లనేకము గలవు. అట్టివానిలో 

యక్షగాన శాఖ యొకటి. మైగా వ్యాకరణాద్యనేక శాస్త్ర నిష్లాతులయి గొప్పపండిత్సులైన వారికీ 

యక్షగాన సరణి యం దాదరము నధికముగా లేదు. ఇట్టి సందర్భములో ఈతండు తన 
పిహెచ్. డి. పరీక్షకు పరిశోధన విషయముగా ఈ వాజ్మయశాఖ నెన్నుకొనుట నా (పోద్స 
లములవలన జరిగినది. ఇందీతడు కృతకృత్యు డైనాడు. ఈ(గంథము యక్షగాన విషయమున 

అన్నిభాగములను ఊచముట్టు గా పరిశోధించి, విమర్శించి యున్నది. ఆంధ్ర వాజ్మయము 

నందలి అనేక శాఖలలోని స్వరూప స్వభావములను దనలో సంగ్రహపజచి సమన్వయ పజచు 

కొన్నది యక్షగానము అను నీతని సిద్ధాంతము యక్షగానముయొక్క ఉత్తమత్వము నుద్దా 

 టించుచున్నది. అంధ విశ్వకళా పరిషత్తులో 1957.58 సం॥లలో సమర్చింపబడిన 

పిహెచ్. డి. థీసిస్సులలో (ప్రథమబహుమతినంది సువర్ణపదకమును రచయితకు చేకూర్చిన 
యీవ్యాసము (ప్రాశస్త్యము స్పష్టమగుచున్నది. ఇందలి పరిశ్రమనుగూర్చి పరీక్షాధికారులు 

వెలకట్టి మేల్తరముగా వాకొనియున్నారు గావున మాతోటలో నిపండ్లను మేము వర్గి ంచుకొ నరాదని 

ఆవిషయమును విడిచివేయుచున్నాము... 

తెలుగునుగూర్చి యిట్టి (గ్రంథమును చిరంజీవి జోగారావు (వాయుట, దానిని విశ్వకళా 

పరిషత్తువారు వ్రచురించుట, విశ్వకళా పరిషత్తు అభివృద్దియే తమ జీవితాదర్శముగా పని 

చేయుచున్న (శీకృష్ణగారికిది అంకితముచేయుట అను వీని సంపుటికంటె ఉచితతర రచన. 

యుండదనుటలో అతిశయోక్తిలేదు. . ౨ 6-9-1960 





ఆంధ : యక్ష గాన వాజ్మయ చరిత్ర 

[ప రోచన 

యతగానము బృహ దాం(ధ్ర సారస్వత శాఖలలో నొకటి, మన, 

వాజ్మయ వ్య క్రిత్యమును నిరూపించు నట్టి (ప్రక్రియ అది. దాని నామో 

త్పత్సియే చిత్రమైనది. మజీయు. జ్నితమైనది దాని పరిణామ చర్మిత. 

విపుల కాలావధిలో నక విశిష్ట వాజ్మయ (ప్రక్రియ యెన్ని వాలక 

ములు వేయయగలడో అన్ని వాలకములును వేసినది యతుగానము. 

ఒక్కా. యాం[థ డేశముననే కాక ఇటు తెలంగాణములో, అటు తమిళ 

నాడు నడిబొడ్డగు తంజావూరు (ప్రాంతమున, కన్న డ బేశపు టొడికట్లగు 

మైసూరు (పాంతమునను జార్మితకాది కారణములచే చెలుస భావ 

వ్యవహరింపంబడిన పలు తొవుల నాయా భాషలలోనే కాక తెలుగునను 

వెలసినవి యక్షగానము లనేకము. 

తెనుళసన యతఠుగానము లిపు డై దువండలకుం బైణా లభించు 

చున్నవి. అం దము[ దితములు, తాళపత్ర కాళరా(తతి గడువక అసూర్యం 

పశ్యలై  కీటకవిటాధముల దంతతతముల కగ్గమె పడియున్న వాని 
పాలే యధికము. అవియు నొక్క_-వో లేను. దూరదూర (ప్ర బేశములందు 

నెలకొనియున్న వివిధ (గంథాలయములలో విపకీర్ణముగ నున్నవి 

తంజావూరు సరస్వతీ మహలు, ఆంధ విశ్వకళా పరిషద్గ )౦ంథాలయను 

(ఇందు తం. స. మ, తెలుంగు (గంథముల ప్పతికలు గలవు మద 

రాను (పాచ్యలిఖత పు స్తక భాండాగారము కాకినాడ ఆంధసాహిత | 

పరిషత్తు, అడయారు దివ్యజ్ఞాన సమాజ [గంథాలయము, తిరుపతి 

వేంక శేశ్వర (పాచ్యభావూ వరశోధనాలయము, రాజమండ్రి ఆం|ఛేతీ 

హాస పరిశోధకమండలి (గంథాలయములం దము(దితే యత, గానములు 

గలవు. ముద్రితేములం దిటీవలి వనంగా 19 వ శతాబ్ది ఉత్తరార్లము, 

(11) 
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20 వ శతొబ్రీ పూర్యార్లము నందును వెలసినవే యెక్కువ. అవియెన 

వట్టి గుజలీ_ప్రతులు, దేశమంతయు బేవినగాని యొక్క-చో లభించునవి 
కావు. ఆయూర నాయూర బాట (ప్రక్కల నాపూటకు ఠికాణాలేని 

దుకాణములలో నపు డపుడు కొన్ని గంటంబకుచుండును. కొన్ని 

మద రాసు “ రిజిషై9రు ఆఫ్ బుక్సు* వారి కార్యాలయము నందును; 

రాజమం డీ గౌతమి (గ్రంధాలయము, బాలభ కృపుస్తక భాండాగారము 

మొదలగు (గంధాలయములందును ఛ(ద్రపలణుపయంుడి యున్నవి. ముది 

తాముదితేములు గొన్ని. శ్రీయుగులు డా. నేలటూరి వెంకట 
రమణయ్యగారు, రాళ్ళపన్లి అన ంతకృష్ల శర్మగారు, "నేదునూరి గంగా 

ధరంగార్కు డా. (శ్రీపాద గోపాల కృష్ణమూూ ర్రిగార్సు పందిరి ఇల్లి కార్జున 

రావుగారు మొదలగువారిచే నేకరింపంబడినవి. చేను నెక్టుటో ముదిత 

యత్స.[గానములు రమారమి రెండువందలు సంపాదింపలోట్లితిని. (గంథాల 

యములకుం జేరని అమ్ముదిత [గంథములను గొన్నిటిని సేకరించి 

(పతులు తయారు చేయించుకొంటిని. కడమవి - పై బేర్కొనంబడిన 

(గంథాలయములకుబోయి తత్త దధికారుల యను[౫గ హమున జదువు 

ఫొనంగల్లితిని. వేర్కొనంబడిన పెద్దలు తమ కడంగల (గ్రంథములను 

దయతో. జదువ నొసంగిరి. వానెల్లరకుం గృతజ్జుండను. ఇట్లు విషయ 

సేకరణ బహుళ వ్యయము, దీర్భ కాల (పయాసములతో. గూడిన 

దైనను నా కా కష్టము గన్పడకుండ( దగిన గడువు, పరిశోధక వేతనము 

నను(గహించిన ఆంధ విశ్వకళా పరిషదధికారులకును, భారత కేంద 

(ప్రభుత్వము వారికిని మిక్కిలి కృతజ్ఞుండను, 

నన్నీ యమూల్య విషయముమై € బరికోధన మొనర్ప (బోత్స 

హించి తమ బహుముఖ వైదుష్యముతో నాకీ యుద్యమమున బాసట 

యె నిల్చి నన్నొక వాజ్మయ పరికోధకుఖ్రిగా. దిర్చిదిద్దిన మత్పరిశోధన 

పర్య వేతుకులు, మద్దురు దేవులు ఆంధ విశ్వకళా పరిషదాంధ 
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భాపాశాఖాధ్యక్ష్యులునై న “ ఛాపూచరిిత్రచతురానన? అచార్య 

విద్వాన్ శ్రీ గంటి జోగిసోమయాజిగారికి నా కృతజ్ఞతా పురస్సర 

(పాంజలి. 

ఈ యతుగాన వాజ్మయము గూర్చి యింతవటికు సక్రమమైన 

సమ(గమెన పరిశోధన జరిగియుండలేదు. నిన్న మొన్నటి దనుక 

యవత,గానము నెడ మన పండితుల కంత యాదర భావముండెడిది కాదు. 

ఇంత దనుక .మన కవిచరి తకారులును యతుగాన కవుల నువేశ్నీం 

చుచు వచ్చిరి. (పాచీన యశుగానము లెన్ని యో అమ్ముదితములుగ 

వివిధ (గ్రంథాలయము లందు వి పకీర్ణముగ నుండుటయు నందులకు. 

గారణమై యుండును. కాని యిటీవలనే (శ్రీయుతులు పంచాగ్నుల 

ఆదినా రాయణశా స్త్రీగారు, కళా(పపూర్ణ జయంతి రామయ్య పంతులు 

గాకు అక్కిరాజు ఉమాకాన్న విద్వ్యాశేఖరులు, వెటూరి (ప్రభాకర 

శాస్త్రిగారు, డా. గిడుగు నెంకటనీ తావతిగారు, మల్లంప ల్లీ సోమశేఖర 

శర్మగారు, చింతా దిశ్రీతులుగారు, ఆచార్య కోరాడ రామకృష్ణయ్య 

గారు, ఆచార్య వింగలి లశ్షీ  కౌంతముగారు, డా. నేలటూరి వెంకట 

రమణయ్యగారు, ఆచార్య గంటి జోగిసోవు మాజిగారు, ఆచార్య 

ఖండవల్లి లశ్మరంజనంగారు, డా. శ. వి. ఆర్. నరసింహముగారు, 

ఆచార్య రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణ శర్శగారు, ఆచార్య విస్సా అప్పారావు 

గారు, సురవరం (పతాపరెడ్డిగారు డా. (క్రీపాద గోపాలకృష్ణ మూర్తి 
గారు, కొమ్మనమంచి జోగయ్యశర్శగారు, ముట్నూ రి సంగ మేశంగారు 

మొదలగు పెద్ద పెద్ద సుప్రసిద్ద పండితులు యతుగానము విలువ 

గుర్తించి లోకమున కెలుగాత్సి చాటినారు. అందు కొండు 

పెద్దలు (వేటూరి జయంతి మల్లంపల్లి, నేలటూరి గంటివారు) 

యక్షగానములను బరిమ్క_రించి చక్కని వీఠికలతోం (బకటింపం బూని 

నారు. ఆయా పెద్దల నలకోలును (వాంతలే నాయీ పరిశోధన 
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కుద్బోధకములు నుపజీవ్యములు గై నవి. వా శెల్లరకు నా కృతజ్ఞతా 
(పణిప ర్తి, 

యతగాన వాజి య సర్వస్వము తయారుచేయవలె నను పూని 

కోతోం బనిచేసి తగిన సామిని పదిలపజిచికొంటిని. ఒక్కొక్క 

యక్షుగానమునకు వివిధ (గంథాలయములందులల (ప్రత్యంతరములను 

గూడం బరిశీలించి యుంటిని. పతికా ముఖమున యత్షగానముల 

గంజించి యనేక వ్యాసములను (బకటించితిని. య. గా. లలోని సంగీ 

తము, భావ, హాస్యము, లోక రీతి కవితారీతులు ము॥ విషయముల 

గుణించి (ప త్యేకము (గంథములు (వాయవచ్చును. కాని (పక్పృత 

మిది యొక (ప్ర త్యేక్యపయోజనమునకుం. బరిమితమైన (గంథమగుట 

చేతను నిష్పటికే గ్రహించిన విషయము స్వభావమునుబట్టి గ్రంథము 

'పెరిగిపోయినందునను నన్ని విషయములు నిందు. జేర్పుట కవకాశము 

చేకపోయినది ; అయితే ముఖ్యవిషయ మెద్దియు విడువంబడలేదు. 

1952 లో పరిశోధన (పారంభించి ఈగంథమును 1956 లో 

ఆం(ధవిశ్వకళా పరివత్తువారికి వీషా చ్. డి. పట్టపరీశూర్థము “సిస్” గా 

సమర్చించితిని. 1957 లో పట్టభదుడ నైతిని. అది 1957-58 సం॥ 

మా విశ్వకళా పరిషత్తు విహెచ్. డి. ఢేసిస్సులలో ఉత్స మమైనదిగా 

నిర్ణ యింపబడి సర్ రఘుపతి వెంకటరత్నం రిసెర్చి మెడల్ బహుమా 

నమును పొందినది. అంతకుముందే డి గీవచ్చినంతచే అది విశ్వకళా 

పరిషదధికారులచే (ప్రచురణ కె ఆమోదింపబడినది.* యూనివర్సిటీ 

(గాంట్సు కమివన్ వారు కొంత ధనమును విరాళముగా నొసంగిరి, 

౫ ఈ సందర్భమున చెప్పదగిన దొక మాట గలదు, ఆంధధ్రవిశ్వకళా పరిషత్తువారు 
తంజావూరు సరస్వతీమవాలు యక్ష గాన సంచయములో గొన్ని టిశేరి యిప్పటి వెను 

సంపుటములు గా (పకటించి యుండుట ముదావహమెన విషయము, పరిష్కర్త 

ఆచార్య శ్రీ సోమయాజి, 
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అది ఆ యుభయుల దయవలననే ఇంతలో నిట్లు రూపుగై కొన్నది. 
ఉదారులైన మా విశ్వకళా పరిపదధికారులకును, యు జి. సి. వారికిని 

సర్వదా కృతేజ్ఞుడను, 

నా కేసిస్సు యొక్క పరీకుక(ప్రవరలో ముగ్గురికి ముగ్గురును 

సమస్క-ంధు లై న సాహిత్య సత్య(వ్రతులు. బహాువిషయనిష్తాతులు 

ఉత్తమాధికారులు, ముగ్గురును నా పరిశోధన విషయము యక్షగానము 
చెడ వి శేపాదరముగల వారగుట విశేషము. అందున గా. (పథాన 

న్యాయమూాద్తి డాక్టర్ (శ్రీ వి. వి. రాజమన్నారుగారు నాఖేసిస్సునకు 
గూడ (పథాన న్యాయమూర్తి యగుట నాఅదృష్టము. (వొథసాహిత్య 

(వాడ్వవాక (పవరు లాయన. వారి తీర్పులు నిపుణములు, నిష్పూ 

శీకములు.  శర్మిత్రచతురాస్యులు డా. నేలటూరి వెంకటరమ 

ఇయ్యగారు యతుగాన పరిశోధనకొక (కమసమిద్ధ పద్దతి (పతీకమగు 
మార్గమును జూవీన మహానుభావుడు* గురుకల్పులు, పుంభఛావసర 

స్వతులు (శ్రీ అనంతేకృవ్వశర్శగారు గీతిసాహితీ సమాహిత మహిత 
స్వాంతులు. యతగాన మా ఉభయకళా భ్యుదయ విలసితము. ఆ 

మహనీయులు మున్ఫ్యురికిని నా సాధువాదములు. 

(పముఖి విద్యావేత్తలు, విజ్ఞానమూర్పులు, నిత్యము పరిశో 

ధనాభినివిస్టహృదయులు, ఆంధ్ర భాషాభినులు, మద భివృద్ధి మార్ష 

దర్శకులు, పరివదభ్యుదయ మే పరమ భ్యేయముగా అచిరకాలమున 

అపూర్యము, అపారమునైన అభ్యున్నతి సాధించిన మహోదయులు 

ఆం(ధవిశ్వక భా పరిషదుపాధ్యక్షులు నైన ఆచార్యశిరొ మణి డాక్టర్ 

౫ వారు, మరికొందరు పండితులును అనాంధ్రపాకకుల నిమిత్తము ఈ ఖేనిస్ 

(పథమభాగము నాంగ్గములోేని కనువదించిన బాగుగనుండునని నలవో ఇచ్చినారు, 

కృత జ్ఞుండను. అటులనే చేయుదును, 



ళా 

కుద్బోధకములు నుపజీవ్యములు నై నవి. వా శెల్లరకు నా కృతజ్ఞతా 

(పణిప త్తి. 

యతగాన వాజ య సర్వస్వము తయారుచేయవలె నను పూని 

కతోం బనిచేసి తగిన సామిని పదిలపజీచికొంటిని. ఒక్కొక్క 

యతగానమునకు వివిధ (గంథధాలయములందుంగల (ప్రత్యంతరములను 

గూడం బరిశీలించి యుంటిని. పతికా ముఖమున యమగానముల 

గుణించి యనేక వ్యాసములను (_బకటించితిని. య. గా. లలోని సంగీ 

తము భావ, హాస్యము, లోకరీతి, కవితారీతశులు మొ॥ విషయముల 

గుణించి (వ త్వేకము (గంథములు (వాయవచ్చును. కాని (పకృతే 

మిది యొక (ప్ర క్యేకపయోజనమునకుం బరిమితమైన (గంథమగుట 

చేతను, నిప్పటికే (గ్రహించిన విషయము స్వభావమునుబట్రి (గ్రంథము 

సెరిగిపోయినందునను నన్నివిషయములు నిందు జేర్చుట కవకాశము 

చేకపోయినది ; అయితే ముఖ్యవిషయ మెద్దియు విడువంబడ లేదు. 

1952 లో పరిశోధన _వారంభించి ఈ్టగంథమును 1956 లో 

ఆం(ధవిశ్వకళా పరిషత్తువారికి పిహెచ్. డి. పట్టపరీ శూర్థము “సిన్” గా 

సమర్పించితిని. 1957 లో పట్టభదుడ నైతిని. అది 195758 సం! 

మా విశ్వకళా పరిషత్తు పిహాచ్. డి. ఛేసిస్సులలో ఉత్తమమైనదిగా 

నిర్ణయింపబడి సర్ రఘుపతి వెంకటరత్నం రిసెర్చి మెడల్ బహుమా 

నమును పొందినది. అంతేకుముందే డ్మిగీవచ్చినంత నే అది విశ్వకళా 

పరిషదధికారులచే (ప్రచురణ కె అమోదింపబడినది.* యూనివర్చిటీ 

(గాంట్సు కమిషన్ వారు కొంత ధనమును విరాళముగా నొసంగిరి, 

x ఈ సందర్భమున చెప్పుడగిన వొక మాట గలదు, ఆంధధ్రవిళ్వక ఇ పరిషత్తువారు 

తంజావూరు సరస్వతీమవాలు యక్షగాన సంచయ ములో గొన్నిటినేరి యిష్పటి _కెదు 

సంపుటములు గా (పకటించి యుండుట ముడాపహమైనన విషయము, పరిష్కర్త 

ఆచార్య శ్రి సోమయాజి, 



౬ 

శ వాసిరెడ్డి (శీకృష్ణు B.A. (Oxon, Ph.D., (Vienna) గారు 

కృతిప తు లగుట నా సుకృత విశేషము. ఆను సుకృతి కక్చృతి కృతజ్ఞతా 

పురస్కారపురస్సరముగా అంకిత మొనర్చితిని, 

దయతో దీనికి తొలిపలుకు (వాసియిచ్చిన ( శ్లీరాజమన్నా రు 
గారికి పరిచయ పుణ్యాహవాచనముచేసిన (శ్రీసోమయాజిగారికి, అభీ 
_పాయములు దయచేసిన (శ్రి అనంతకపస్లశర్శగారికి, శ్రీ వెంకట రమ 
ఇయ్యగారిక్కి (నీ సోమ శేఖరళర్శగారికి నీ నరసింహాముగారికి 

ఏ కాద్భగ్గ)ంథ నిర్మాణమునకు వలయునట్లు నాలో సాహిత్యా 

భీరుచియు, లాత్షు.ణికదృష్టియు పెంపొందుటకు నా విద్యార్థిదశ 

వివిధావస్థలందు దోవాదము చేసిన నా గురు పరంపర సర్వ్ శా 

కలియుగము, శిప్రా సాంబళివరావు, కొడుకుల నరసింహము, 

వడ్డమాని సుబ్రహ్మణ్య ఘనవారి, క(రి కామేశము, రాంభట్ల లకీ 

నారాయణశా స్త్రీ, అంగర సోమ శేఖరరావు, ధవళ నారాయణరావు, 
ఈయుశ్రై వేంకట ఏరరాఘవాచార్యులు, "కాకర్ల వెంకట రామ 
నరిసింహము దువ్వూరి 'వెంకటరమణశా స్త్రీ, గంటి చోగి సోమయాజి 

మహోదయులకు 

నాలోని రూవక కళావీపాస కూకిరిపోసి డాని కుపాసనా రూప 
మిచ్చిన సుగృహీత నావముభేయులు, సు(పసిద్దాంథరంగస్టల నాటక 

(ప్రయోక్త, సంగీతనాటక్ష కళాదర్శప్రియంభావ్రకులు నస 8s కూర్మా 

వేణుగోపాలస్యామిగారికి 

మదభివృద్ది మార్గదర్శకులు మహాభాగులు డా. శె. రంగ 
ఛామరావ్రు, డా. సి. మహాదేవన్ ఆచార్యవర్యులకు 

ఆం ధసాహిత్య పరిషత్తునందును, (పాచ్యలిఖత పుస్తక 

భాండాగారమునందును  పరికోధనకాలమున నాకు లీ ఘగంథ 



లి 

(పదానాదికమున తోడ్పడిన పండిత మిగులు గ్రీవద్దిప రి చలపతిరావు 
(గ్రీమల్లంప ల్లీ శ రభయ్యగారలకు 

పరిశోధన (గంథములను (పచురించుటలోగల (పయాసమును 

గణింపక ఈ (గ్రంథము నింత సుందరముగా మ్యు(దించిన సరస్వతీ పవర్ 

(పెస్ అధినేతలు సౌజన్యమూర్తి (ల్ అ క్రేపల్లి నా గెశ్వర రావు గారికి 

వారి పరివారమునకును 

నానమస్పుమనస్సులు 

సొ కడ వాజ్మయ పరిశోధనవ్యాసంగము చేయుచున్న కోవిద 

కోరక్ర్షములు రావూరి (పసన్న సత్యనారాయణ, బి ఏ, (ఆనర్పు), 

వి. వి. రమణ, బి. వ. (ఆనప్పు) నా కీ (గంథ ముదణావసరమున 

సాయపడియున్నా రని తెలుపుటకు సంతసించుచున్నాను, వారికి నా 

మంగళాశాసనములు. 

[గ్రంథ రచనా పపణాళిక 

పది రెండు భాగములు. చెండు భాగములు నీ సంపుటమునంటే 

కలవు. (ప. భా.) పుటలు 1-371) ; ద్వి. భా. పుటలు 1- 09) పథమ 

భాగమున యత్షగానోత్ప త్తి విచారము తీచ్చపరిణామ చర్చి తేమును 

విషయముల. యతుగానోత్స త్తివిషయమున సర్వ పూర్వవాదములును 

సమో శీ ౦ంపంబడినవి. ఈనాం డుపలభ్యమానమగు నాధార సామ।గిని 

సందర్శ్భొచితముగా సమన్వయించుటకు. (బయత్నము చేసితిని. పరి 

గామచరి(తే (పక రణమున నుపలబ్దమైన (గంథజాలములో. గాలము 

నూహించుట కనుగలమైన వాని పాలేటి డానిని బట్టి కాలక్రమమున 



లౌ 

వివిధ (పబేశములలో యకుగాన రచనా (ప్యకియలో, (వయోగ 

(వ్యకియలో నెట్టియెట్టి మార్పులు వచ్చినవో (ప ల్యేకముగా సోడావా 

రణముగా నిరూవీంచుటకు. (బయత్నించితిని. ఈ(్రకరణముననే యక్ష 

గానపుం. 'దరగతులు, లతణము, వైశీష్యాము, అనుబంధముగా 

య. గా. ఛందస్సులు, , వివిధగయ రచనలు య, గా. శబ్దజాలము, 

సామెతలు మొదలగు ననేక విషయముల గూర్చిన సమాత్షయు, 

లత్ష్యుములును గలవు. ద్వితీయ భాగమున ఆంధబేశము, దశవ్నీణ 

"దేశము * తెలంగాణము లందు వెలసిన యవగానములను 

(బు ల్యేకముగాం _బా దేశికముగా విభౌగించి (యతుగాన పరిణామ 

ముకొ_కచో నొకొ-క తీరున సాగినది. కనుక వీ విభాగ 

మవసరము)! కనుల వేర సాధ్యమైనంతేవట్టు కాల్యకమాను సారముగా 

వింగడించితిని, (యతగాన పరిణామ (కమమెజుంగుట కీ వింగడింపు 

మిక్కి_లి యావశ్యకము,. ఇందు యక్షగాన కవులచరి. త కావ్యసమోా 

తుయు సంగహముగా6 గలవు. ఈ(పకరణ రచనలో, (గంథాంతర 

ముల నుండి విషయము (గహింపంబఒడిన పట్టుల నెల్ల నాకర సూచనలు 

గలవు. ఆకరనూచనలేని పట్ల గల విషయము వక్ష్యుమాణ ఆంథస్ట 

మైనే. యతుగాన కవుల కాలనిర్ణయ మొకటి వష్టాప్థక మైనది. నా 

కుపలబ్బములగు నాధారముల నెల్ల యథాశ క్రి నుపయోగిం చితిని. కొన్ని 

యత్షగానముల కాలనిర్ణయ విషయమున (బతివిలేఖన "కాలము వినా 

గత్యంతరము 'లేకపోయినది. సంవత్సర మాసపకు తిధి వారము లెల్త 

* మైనూరు మనకు బశ్చిమమున నున్నను _బకరణ సౌలభ్యము కొజి కచటి 

య “గా, అను ద క్షే ణాం|[ధ య. గాం (పకరణమున( జేర్చి యుంటిని, ఆది కాక 

మైనూరు య, గా. లపపె తంజావ్రూరి య. గా. అ [పథాౌవము గలదు. 

1 ఈవిభాగమున "నేవైనం బొరపొచ్చెము లుండవచ్చును. తృంతవ్యుడను. 
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'బేర్కొనంబడిన (పతివిలేఖన కాలములను మా[తము “ఇండియన్ ఎఫి 

మెరసుతో సం(ప్రతించి మన నస్టివత్సర చ క్రచేమి[ క్రమమును దృష్టిలో 

బెట్టుకొని యావృత్తులను బరిశీలింపలా నన్ని యు గుదిరిన (క్రీస్తుశకపు 

"లేదీ లేవో వేర్కొనంబడినవి. (ఇందు సర్వత్ర కీస్తు ఛక్రయు పాటింప 

బడినది. శకాంతర ముద్దిష్ట మైనచోట మా తము తత్చూచనయుండును), 

ఇట్లు కుదిరిన తేదీలవలనం గృతి రచనా కాలముయొక్క- యు_త్తరపు 

టవధి మా(తమే తలెలియనగును. అట్టచోం గాలము రూఢిగా చేలిన 

యతకుగానముల రచనా (పక్రియ దృష్టిలోనుంచుకొనయిడి తేలని వాని 

కాలము గూర్చి వీలగు నూచన జేయంబడినది. వవిధముగను గాలము, 

నొక్కొ_కచోం గ ర్భృత్యము నూహింప నలవి కాని యక్షుగానములు 
అకారాది (క్రమమున మా(తేము సమిాశ్షీంపం బడినవి. కావ్యసమిాక్ష, 

అతిసం్యగహముగాా రచనా(ప్రక్రియ మతమే ముఖ్యో దేశముగా. 

చేయబడినది. (గంథవి స్పరఖీతి నుదాహరణము లుజ్జగింప౧బడినవి. (కర్భృ 

త్వకాలాదిక నిర్ణయముల కువకరించినవోం దక్క). ఒకదాని రచనను 

(బశంసించుచు నొక యుడాహరణమిచ్చి నేరొక డానికి మానుట 

యొప్పదు. (పతి కృతికి నుదాహరణ మిచ్చుట యవసరమే కాని 

యట్లు చేసిన నిప్పటిశే పెరిగిపోయిన (గ్రంథ మిమ్మడిల్లును. 

ఈ ద్వితీయ భాగాంతమున చేను (బకటించిన యక్షగాన విషయ 

సంబంధి వ్యాసములు, అలబ్ది యక్షగానములు, ఈ గంథమున వాడ 

బడిన సంకేతములు, ఉపజివ్య (గంథములు, వ్యాసములు, అకారాది 

కమయ,. గా, కవినావు (గంథనామ సూచికలు మొదలగు విషయ 

ములను గూర్చిన పట్టిక లనుబంధములుగా నీయంబడినవి. 

(111) 
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ఈ (గంథమునం (బసకి, గల్లిన యకుగాన కవులయు, కృత 

లయు సంఖ్యా వివరము వలాలా 

ఆం[ధ(వాంత కవులు: 174+ 

దతీణదేశ కవులు : తిర 

తెలంగాణ కవులు : 47 

260 
పరిశిషము చారు 65 

త్ర 

అనుబంధముల వారు 140 

465 

లబ్ధ గ్రంభములు వ 542 

అలభ్యుములు : 260 

802 

అందు పా 

పారిజాతములు : 19 

భానుక లావములు : 28 

గొలక లావములు : 14 
య 

కొరవంజులు : 2] 
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యవగానమున కంతో యింతో నంబంధించిన విషయము గల 
(గ్రంథములను న్యాసములను అనేకము పరికీలించితిని. వానినుండి 

విషయము (గహింపం బడిన చోటుల నాకరము లధోజ్ఞావికలలోనో 

(పక్క-నే కుండలింపులలోనో ఉటంకింపబడినవి. ఆ ఉపజీవ్య (గంథ 

వ్యాసకర్త లందజికి వందనములు. 

లబ్బమైన సామ(గి నుండి (క్రొత్తగా గొన్నికొన్ని యూహలు, 

నుపపాదనములును జేసియుంటిని. అవి ఖరాఖండీ నిర్ణయములు గావు. 

భావి పరిశోధకులకు మార్గ్షదర్శకములు కాగలవను నాశకు భౌజనము 

లని మా(తేము మనవి, 

ఈ (గంథ రచనలో సౌలభ్యము కొటకు అయితే అంపే 

మొదలగు కొలది యలాకుణిక (పయోగములును, అసలు తయారు 

బాణీ మొదలగు నన్యదేశ్వ పద(ప్రయాగములను, అటనట విస్పష్టత 
కొకు విసంధులను జేసి యుంటిని. 

దొసగులు వెసంగిన వాసింతురుగాక పురోభాగులు 

మన్ని ంతురుగాక మహాభాగులు ! 

ఆంధ విశ్వకళాపరిషత్తు 

"తెలుగుశాఖ _ వాల్తేరు యస్వీ జోగారావు 
210-1960 



యక్షగాన వాజయ చరిత 

పథమధాగము 

యక్షగానము 

ఉత్పత్తి విచారము - పరిశాను చరిత 

రచన 

డాక్టర్ యస్వీ జోగారావు 



విషయసరాచిక 

ఉత్స త్తివిచారము 

. (ప్రస్తావన 

= యక్షులు - గానము 

ప్రాచీన వాజ్మయమున యక్షుల (ప్రసక్తి 

గానకళకును వారికిని గల సంబంధము 

యక్షరా(తి - కన్నడ యక్షాందోళనము, 

ఎక్కలగాణలు, ఎక్కడిగలు, సింహళ య కోత్సవములు 

మార్వారు గంధర్వులు, నేపాళ గంధర్వగానము 

. జక్కులజాతి సంబంధము 

. జక్కిణి 

నాట్య(ప్రభఫిదము లా గీత ప్రబంధము _ రూపక (ప్రక్రియ 

జక్కులపురం ధి - కామేశ్వరికథ - అక్కలపాట 

అక్కల కొలుపు - జక్కుల కులాచారము 

. పూర్వవాద సమన్వయము 

(1) జక్కుల సంబంధము బాదము 27-81 

(2) కొరవంజె వాదము $1_47 

(3) బొమ్మలాట -- యక్షగానము 47.58 

. ఇతరవాదములు - ఆభి పాయములు 

(1) మార్గ = దేశివాదము 56. "౧/4 

(2) హరికథ _ యక్షగానము 74-82 
(8) కథకళి _ యక్షగానము 82_86 

(4) ఇతర విషయములు 86-88 

* యక్షగానము (వాచీనత ల (పాథమికావస్థ 

(పత్యేక గాన శైలి 

స్తో త్రపాఠము - కథాఖ్యానము 
రూపారోపము 

1_2 

3_16 

17-19 

19_26 

2 7-55 

58-88 

88-95 



పరిణామచరి త్ర 

1. (ప్రస్తావన 96-103 

8, యక్షగానరచన - [ప్రారంభదశ 109-109 
జక్కుల కథ _ సౌభరి చరితము 

లక్షణసార సంగ్రహ లక్షణము 

సుగీవ విజయము _ రంగభోగము 

8. ఆంధ పాంత యక్షగాసము 110-146 

కాలక్రమమున య. గా. రచనా (ప్మకియా పరిణామము 

పదచాళిక 16 శ, ఆం. దే, నాటక కళా వికాసము 

య. గా, రచనా సామగ్రి - లక్షణ (గ్రంథము లందలి (ప్రసక్తి 

కూచిపూడి కలాపము - శ్రవ్యదృశ్య( పయోజనములు 

వివిధ (ప్రకియానుబంధములు : కొరవంజి 130. బొమ్మ 

లాట 181, ఏకాంత సేవ 181, హరికథ 182, జంగముకథ 
182, ప్రబంధము 194, నాటకము 186. 

4. దక్షిణాంధ యక్షగానము 14" —169 

తంజావూరు నాయక రాజుల నాడు 148 

విజయరాఘవుని కెసేత - ఉలా[పబంధపు పోకడ 

రూపక కళోల్పణము - చాటుకావ్యపరిగణన 

తంజాపూరు మహారాష్ట్రల నాడు 155 

శహాజి ఆస్టానము _ రచనా పరంపర 

వస్తుశిల్పవై విధ్యము - నాటకపబంధ నామభిదము 

తుళజరాజ (ప్రభృతులు _ మార్గనాటక (ప్రభావము 

కర్ణాట (దవిడప్రాంత యక్షగానములు 164 
పర్యాలోకనము 167 

5, తెలంగాణము యక్షగానము 170 176 

పరిణామ వేగము - పరిణాహము 

చెర్విరాల బాగయగారి [పత్యేక త 



౧౭ 

6. యక్షగాన (ప్రయోగము 17౧-196 

వివిధ ప్రాంతములలో త[తదర్శన (ప్ర్కకియ : 

(1) ఆంధ్రదేశము 178, (2) దక్షిణదేశము _ రాజాస్థానము! 87 
(8) మెలట్టూరు భాగవతమేళనాటకములు 190, (4) తెలంగాణము 195 ' 

7. యక్షగాన సాంప్రదాయిక ప్యాతలు 197208 

మాధవి సుంకరి కొండను కటికము. 

సింగి - సింగడు, మంత్రసాని, ఇతరములు 

8. పింహావలోకనము 

(1) యక్షగానము తరగతులు 209 _ 213 

(శవ్యములు దృశ్యములు, ఉభయ(పయోజనాత్మక ములు 

వివిధ ప్రక్రియాను బద్దములు 
పొరాణికములు - కేతమాహాత్య్యములు 

చారిత్రకములు - మహాపురుషుల చరిత్రలు 

తాత్కాలి కేతి వృత్తములు - సాంఘి కేతి వృత్తములు 

జానపదగాథలు _ కల్యాణ కథలు 

తత్త ్వవిషయికములు - ఇతరములు 

(2) యక్షగాన లక్షణము 214 _ 215 

(3) యక్షగానము వై శిష్ట్యము 216 - 224 
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యక్షగానము 

ఉత్సత్తివిచారము 

ప్రసావన 

నిచ్చలు పచ్చి 'బాతంతరా లగు (పకృతి సవి(తికి _స్హనంధయు¢ 

కైన ప్రాక్షన మానవు డా మాతృ హృదయ మాధుర్యము చూటిః 

గొని కొట్టిన కేరంతయే మానవ జాతి గానకళాభ్యుపాసన కువస్సం 

కల్ప మైనది. తేన కంఠము నుండి వెడలిన మధుర స్వరము లేవో 

తన కోర్లపుటములచే పడి మణిలం దనలోనే (ప్రవేశించి మాెలు 

గిచ్చినట్లు దన నాడీతంతులలోంగలిగించిన కదలికయే యతని కర 

చరణముల నుండి బహిర్లమించి నృత్య కళా సరస్వతి కేటికోశ్ళు_త్తినది. 

ఆటపాటల నపుడే (ప్రవీణు(డై నిరంతర వర్థమాను: డగుచుండిన 

మానవుని యనుకరణ (ప్రవణ శీలము నందులో నంతర్భూతమై 
యున్న సృజన కళా కాతూహాలము బొమ్ములాటకు నాటక కళకును 

బురుడు వోసినవి. అతని సంతానమే (ప్రపంచమున వివిధ (ప్రదేశము: 

లలో శాఖోపశాఖలై విభిన్న క్రోశాభీరుచులతో విరాజిల్లుచు 
వచ్చినది. ఒక్కొక జాతి యొక్క భాష సాహిత్య స్థితికి వచ్చిన 

తరువాత నందు గొంతకాలమున కాయా జాలి యొక్క. నిసర్ష 

గీతాభినయ కళాభిమాన (ప్ర ల్యేకతలకును గాణాచిమైన కావ్యజాలము 
వలయం గలదు. జావా దేశము నందలి వాయంగ్ వోంగులు, 

జపానీయుల “నో” రూపకములు, బర్మా దేశపు “యాగన్ “వానా, 

సింహళ దేశీయుల “కోలమ్ నాటిమా”, టిబెట్ (ప్రభృతి చేశముల 
మిస్టరీలు, మన దేశమందలి యాత్రలు (జంగాలు, కధళళి (మలయా 

శమ, గంధర్వగానము, (నేపాలు గంధర్వనృత్యము (మారారు, 

I-1 



2 ఆం ధయతుగాన వాజ్మయ చరిత 

యతయగానము (ఆంధ్ర కన్లాట తమిళ (ప్రాంతములు) మొడలగున 

వట్లు చెలసినవే. ఒక్కొక డాని యుక్స ర్తి కార్యక కారణముండ 

వచ్చును. కాని యన్నిటం దత్త (తః ఏదో సమిచీనమైన సమానతే 

గోచరించును. అది మానవ స్వభావ నిసర్ల మధురము లగు నభీరుచు 

లకును ద_తృజ్ఞాతి యూశయములకును సంపఫపదాయములమునుగ ల భన 

బాంథవ్యము. కొన్ని కొన్నిట వస్తువులో, రచనా (పక్రియలో, 
ప్రడర్శన  సంప్రడాయములలోలహాడంగొంత కొంత సామ్యము గోచ 

రించిన నోచరింప వచ్చును. భిన్న చేశము లందు భిన్న "కాలోచ్చే 

న్నము లైన కళా స్వహపములందు సామ్యమున్న దనలా నది 

వూనవ స్వభావము లోనే యున్న సమానతా సతి శ్రియ గాని 
వేలు కాదు. ఆ సమానతా (ప్రతిప త్తినిబటట్టి యా యా భిన్న చే 

కళా (పక్రియల కన్ని టికినిం బరస్ప రానుకరణసంబంధము నూహిం 

చుట సమంజసము గాదు. వనాండో కొన్నిటి కట్టి సంబంధ మేర్చడి 
యుండినను సినాండు నిజము నిక్కచ్చిగా నిరూవీంచుట కష్ట సాధ్యము. 

ఆంధకా ముద్రను భడ పజుచిన మన దేశి సాహిత్య 

(ప(కియలకల్లం డల మానికము యక్ష గానము. అది (వాదుర్భునమున 

చేదో సాధారణ మత వీజక వినోద శకాలశ్నేసమె యుండినచేమో 
కాని రానురానొక (ప తక సాహిత్య శాఖగా వర్జిల్లుచు వచ్చినది. 

అట్లని యది వట్టి సాహిత్య (ప్రక్రియ మాత్రమ కాదు. సంగీ 

తాభినయ కళలకునుందానకమై దేశి సంస్కృతి కోశమై పరిఢవిల్లినది. 

యతగాన (గ్రంథము లాంధమునంబరశ్శ్మతముగ వెలసినవి. కథకళి 

కళా (పతిష్టులు గల మలయాళ రాష్ట్రము వినా యావద్ద క్షీణ భారత 

"జేశ వ్యా_ప్తమెన కళాస్వరూపము యక్షగాన మని చెప్పనొప్పును. 



యకులు-గానము 

ఆం[థ జాతీయ రూాధక (ప(క్రియగా రూపొందిన యక్షగాన 

మున కా వేరెట్టు వచ్చినదో విచార్యము. యక్షగాన మనలా 

యశ్షులయొక్క- పాట యని సామాన్యార్థము. మణీ యాంధ్రులకు 

యక్షులకు నేమి సంబంధమో దురూహము, ఈనాండు మన కప 

లబ్దములగు యత్ గానములలో? (బాచీన కృతులందుం గాడ యత్ 

గాధలు గాని యక్ష ప్యాతలు గాని యకు స్తోత్రములు గాని మజే 

యెవిధమైన యత సంబంధములు గాని కానరావు. కాని ప్రత్యక్ష 

ముగా యక్షులతోం గాకున్నను యతుశబ్దవాచ్యులగు నెవరితో నైన 
నేనాండో (పగాఢమైన సంబంధ మేదో యుండి యుండకున్న చో నావేరు 

పుట్టుట కవకాశ మే యేర్చడి యుండదు. అది యీనాంటి యక్ష 

గానమోొ యానాండు దాని యుత్ప్తి విచారణ కూవాోగానమే 

శరణ్య మగుచున్న ది. యశ్షులగుణించి (పాచీన పాందవ బద్ద 

జైన సారస్వతములలో విషయము సమృద్దిగా గలదు.! యక్ష. 

శబ్దము మొట్ట మొదటగా నొక విచితే వన్తువను నర్థమున జైమినీయ 

(బాహ్మ్ణమునం (111. 203—272) గన్పట్టు చున్న ది. గృవ్యా నూత 

ములకు ముందు యక్షుల కొక విశిష్టమెన జాతీయతా (ప్రతిపత్తి గాన 

రాదు. గృవ్యా సూూతములలో భూతాదులతో పాటు యన్షానాహ 

నము గూడ గాననగును. మానన గృవ్యాసూ(త్రేమునందు 

(I1-4) వారురోగ (గహావేశ థ కులుగా. 'బెర్కొనంబడిరి. శాంఖా 

యన గృహ్య సూత్రము నందు యమాధిపులలో నొక్కండగు మాణి 

భదుడు వేర్కొనం బడెను. బౌద్ద సారసతమున (6 యక్టులు ౨ 

1. Vide., (a) ‘The Yakshas’ -Parts 1 & 2 By Dr. A. Cooma- 
raswamy. (b) ‘Yaksha worship in Early Jaina Literature’- By 

Dr. U,(P. Shah. ల, 0. 1., వేడ్. 5, University, Baroda, Vol. III-No.1) 
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(యక్షులు) నీతి (ప్రవ క్షలుగను, రక్షక శక్తులుగను బేర్కొనయిడిరి. 
(మా. భాభ గాథ LIV). బౌద్దశిల్పములను బరిశీలించి చూచినచో 

నాడిలో యక్ష యక్తి క్షీణేద్యారపాలక (పతీమలు గాన నగును. వారికి 

నాన ౫భర్య కన్న రాదులతోడను సంబంధము గాన నగును. డాక్టరు 

కన కుమారస్యామిగారు సేకరించిన యాధారముల (ప్రకారము 

నాకు కామమాప్పులున్కు దడయాళ్గువులును రతణచణులైన రణ 
శూపసలు ననియు: దెలియు చున్నది. మోనియర్ విలియమ్సు తేన 
సంస్క కాంగా నిఘంటువులో బుగధర్వ్య వేడ నాజసనేయ సంహి 
కౌనుల యాథారమును బట్ట యక్షుల డనణా న పాక్ళతే జీవి 

యనియు భూత సేత విశాచాదిగణములో, జేరు వాం డనియు నర్థము 
లిచ్చాను. వజీయు ఎల వాభారములను బట్టి కుజేరాను యాయులును 
బుల_ స్ట పులహ కళ్యపాది (బ్రహ్మ పుత్రులును సదసచ్చా క, సంపన్నులు నని యనేశార్థము ములను జూపి యుండెను. వాల్నీకి రామాయణమున 
(3. 11-94) య యక్షత్వ వునునది యమరత్వముతో పాటొక దివ్య 
వర్యపనాదము వంటిదని చెప్పం బడినది. మహాభారతమున (6, 41. 4) 
గాజస గుజపధాను లగు మానవులు యక్ష రాక్షసులను గొలురని 
వెప్పుంబడ్ యున్న ది. అందలి యక్ష (ప్రశ్నల ఘట్టమును బరామర్శిం 

ఎక్వులు ధర్మప రాయణులు "లేళ జిజ్ఞానువులని తెలియు 
చున్న =. ఆ యిడొహాోనములలో చారు లేల జల వన బేవతలుగాం 
బేర్యానవంబడికి ఆ (బ్రాహ్మణ బౌద్ద జైన సారస్వతము లందు 
మూండింటను వాక్య మహీమోవేతులై న "-జేవయోనులుగను, మాయా 
న్వికులైన శాకేస కల్పుతై న రాజస శ కులుగను గూడం జేర్కొనం 
మడక. అన్న ౩కములుగాంబేవ్కొ నల బడ్డి యున్నను యక్షులకు చేవ 

గ్ 

కన్నరుల కున్నట్లుగా గాన కా (స్రావీణ్య A ; wats, CC ఉకొహై లా|పాచీన సార తము లందు [బస కములు కాలేదు. కొంత 
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(పాచీనములై న సంస్కృతే కావ్యము లందుంగొన్నిట నా విషయమున 

కొక్కి_౦చుక యాస్కారము గలదు. భట్ట కావ్యమున నొక సందర్భ 

మున *యక్ష శ్వాపి పణాయంతి తద్విభూతిం గృహే గృహే 7) 

యను నొక వాక్యము గలదు. దీనిని బట్టి యక్షులు స్తోత్ర పాఠకులై 

యుండినట్లు తోంచుచున్న ది. కాళిదాసుని మేఘ సం దేశమున 

“యస్యాం యన్రైఃసితమణి మయాన్వేత్య హర ్యస్థలాని 

జ్యోతిశ్చాయా కుసుమ రచికా న్యు త్తమ శ్ర్రీసహాయాః 

ఆసేవ నే మధు రతి ఫలం కల్పవృతు. (వసూతం 

త్వద్గంభీర ధ్వనిషు శనై పుమ్క- రేప్వాహ లేము” 

(11-05) 

అను శ్లోకమున యక్షుల నృత్యగీతి (ప్రీతి సూచితమైనది. అందె - 

“ ఉత్సశే వా మలిన వసనే సౌమ్య నిక్షిప్య ప్ణాం 

మద్దో(తాజు-ం0 విరచిత పదం గేయ ముదాతు కామా 
౧ ౧ 

తనీ మార p నయన సలిలైః సారయిత్వా కథంచి 
౮ © 

దవ్భూయో భూయః స్వయ మావి కృతాం మూర్భనా 

(11-25) విస్తర స్తీ ”' 

అను శ్లోకమున యక్షిణి సంగీతేసాధన యొకింత సూచింసంబడినది. 
కాని యిట్టి సూచనలు యక్ష గాన (ప్రతిష్టను నియాపింప సమర్థ ములు 
గావు. 

యశ్షు లనువారు చేవయోనులే కాక మానవుల వలె భౌమ 

జీవులునై యుండెడి వారని తెలియుచున్నది. శ వి. ఆర్. అర్, 

చీకీ తారు తమ “ రామాయణమున దశ్నీణ హిందూ చేశ ’”” మను 
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వ్యాసమునీ రాక్షసులకు ముందు సింహళ చేశమున యక్ష్వృలు 
On 

——_—_—_—~ రాజ్యము చయు చుండి రనియు బలిచ్యకవ_ర్తినేనాని యగు సుమాలి 

యక్షుల నోడించి రాశ్షసరాజ్యము నచట స్టాపీం చెననియు నొకగాథ 

గలదని చెప్పుచు యశుజాతి రాక్షసజాతియొక్క_ పాయ యనియు 

రాత్ససరాజ్య మంతరించటతో యశ్షులచట మటణిల రాజ్యస్థాపన 

గావించినా రనియు, మహావంశ మను (గంథము (పకారము (క్రీ. పూ. 
వ్ వశ 'తాప్దే వనజకు నచట యక్షుల రాచజికము సాగుచుంజెననియు 

(నాసి యున్నారు. యక్షులు అతన్ (0౫15) నదీ (పాంతమువారో 

"లేక యి (Yuchi) అను మంగోలుజూతివారో లేక జశ్రూ_ర్తస్ 

(Jaxartes) (పాంతమువారో మొ యుందు రనియు గొన్ని యభి 
(పొయములు గలవు. ఆయా (ప్రాంతముల వారందజును యశ్షులే 
మొనను వారితో మన సంబంధమున , కుండగలయవశకాశములు గాని; 
వారి జాతీయ గానకభాభిమానములు గాని యీనాండు యూహా 

కందనివి. 

వాత్స్యాయనుని (క పూ. 8-ఉశ.) కామ సూత్ర (గంథ 
మున (1-4-౪౮౨) “యక్ష రాత్రి” యనున దొక క్రీడా విశేష 
ముగయిరిగణంపంబడినది. దానితో నీ యక్షుగానమున కేమైన' 

సంబంధ ముండకుండునా యని కొందబు పండితు లనుమానవడిరి, 

అది యొక ద్యూతే (క్రీడ: యని యశోధరుని జయమంగళ వ్యాఖ్యా 
నమునంబేక్కొనంబడినది. ఆ పక్షమున యక్షగానమునకు దానితో. 
సంబంధ ముండుట కనకాశము లేదు. కాని * జక్టర త్త యను దాని 
(పాక్ళత రూపమును (గహించి దీపావళి యను నర్థము చెప్పినాడు 

2. ఊ. ఓ. 0౮. ౮. Baroda Vol. (1933) Page 248. 
8. చూ. క్రీ శే. సురవరం (పతాపరెడ్డిగారి అంధుల సాంఘిక చరిత్ర, 

పుట 195. 
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హేమ చంద్రుడు (కీ. శ. 1088 - 1172. చూ. అతని చేశినామ 
మూల 111-48). నేపాళ చేశమున దీపావళి పండుగ కొక (ప్రత్యెకత 

గలడనియు నది నిధినిశ్లే పషముల కధిచేవత యగు లక్షీ శ దేవి 

యొక్క. యా రాధనము (పథానముగా జరుగు ననియు, నాసందర్భ 

మున నచట జూడాల తిరునాళ్ళు వె భవోవేతముగా జరుగుననియుం 

దెలియుచున్న ది.* ఆ పజ్షీమున నది నిధి రక్షుకులును లవ్షీ్టీపూజ 
కులు నగు యక్ష్యూలరాతి యగుటయే గాక్క అత్త రాత్ యు 

నగుచున్న ది. యశోధర హేమచందులిచ్చిన యర్భములు ెంకును 

సమర్థనీయములే మైనను నవి యక్షగానోత్ప_త్తిని సమర్టింపలేవు, 

కాని కన్నడ దేశమున, ముఖ్యముగా దశ్నీణ కనరా మండల యునగల 

(ప్రతి యక్షగాన మేళమువారును దను (ప్రథమ్మప్రదర్శనమును దీపావళి 

నాడు తవు యిష్ట దై వతేముల యాలయములందు. _బదర్శించు 

సంప్రదాయము గలడనియు మంద ర్తి, మరక స్పై: కొటిల్, ధర్మస్థల 

మొదలగునవి యట్టి యక్షగాన మేళములుగల చేవాయతేనము లనియు 

శ్రీ ఎమ్. గోవింద రావు గారు కర్ణాటక యత్షుగానమును గూర్చిన 

తమ యాంగ్ల వ్యాసమున నని యున్నారు! ఈ సంపదాయమును 

గూర్చి ముళియ తిమ్మప్పయ్య యను నాయన ( ఆధునికుడు, పా ర్తి 

సుబ్బన్న యను నొక (సిద్ధ కన్నడ యక్షగాన  కవియొక్క కాన్య 

ములను గూర్చిన విమర్శ(గ ౦ంథము నందు దీపావళి యనగా యశ 

రాతి యనియు నా దినముననే యకురాజైన కుబేరుడు బలి 

చక్రవర్తి నుండి తన సంపదను దిరిగి పొంబెననియు, యక్షులా రాతి 

యంతయు నుల్లాసముగా నాటపాటలతోగడవీ రనియు నొక గాధ 

4. Vide., page 167 of ‘The Land of the Gurkhas’ By 
lL. B. Northey. 

5. A.O.R. University of Madras Vol.X. part 11, 1952-53. 
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నుటంక్ంచి, యా కన్నడ దేశ యకత్షుగాన (పదర్శన సంప్రదాయము 

త త్వా రక చిహ్నమే యని వక్కా_ణించి యుండెను. దాని (పాచీనత 

నూహంచుట కాధారము గానరాదు గాని యా సంపదాయము 

గాదనరానిది. గానకశాభిమానము విషయమున యక్షుల (పళ్యే 
కతను నిరూపించు. (ప్రాచీనాథారములు గన్నట్టవు గాని యా సంప్ర 

దాయ నిర్భచనమున కా గాధ కుదిరియున్న ది. నేంటికిని గుజరాతు, 

మార్యారు, నేపాలు 'మొదలగునాస్త్రములందు దీపావళి పండుగ 

నిధి నిధికధిదేవత యగు లక్షి శ్రి ను దైశించి జరుఫంబడుచుండుట 

యందుల కుపబలకముగా నున్నది. అట్టివో యవ గాత్రికిని యక్ష 

గానమునకును సన్నిహిత సంబంధమున్న దనవలిను. కాని యమ 

రాత్రి ప్రసక్తి మొదటంగన్పట్టుట వాత్స్యాయన కామసూత్రము 
నందు. వాత్సాయనుడు (క్రీ పూ. కి లేక 4వ శతాబ్ది నాంటి 

వాడు. అంత (పాచీన కాలమున. గన్న డ దేశమున. గాని మజి 

యెచ్చటను గాని యశుగానముండిన జాడగానశాదు. సంస్కృత 

కావ్య నాజ్బయమునలాని _ సంగీతేశ్నాన్తగంథము లందుం గాని 

త్యత్పస_ క్షి కానరాదు. సంగీతసుధ యను (గంథము ఈ విషయ 

మిందుల కపవాడము. అందు - తంజావూరి రఘునాధనాయకుని 

(క్రీ. శ. 16001680) రచన యగు శ్ర రుక్నిణీకృష్ణవి వాహ 

యక్షగానము. వేర్కొనయిడినది; “యక్ష గీత మవి గాన శె లిమ్ి 

అని యకుగానము. నిర్వచింపం బడినది; “ యశక్షాశ్చనాగాఅవి కిన్న 
రాశ్చ గాంధర్వ ముఖ్యాాలివి గాన లోలా” అని గంధ ర్యాదులతో 

పాటు యశక్షులును గానలోలు రని వక్కాణింపంబడినది; ఆంజనేయ 

విరచితమని చెప్పబడు నొక (పాచీన సంగీత గంథము నందు 

6. Published in the Journal of The Music Academy, 
Madras.,Vol 1 - 1930. 
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యశ్ష్సుల గాన్నశెలి (ప్రశంస గలదని యందు సూచింపంబడినది. కాని 

_ యాంజగేయ విరచిత (గంథ మిపు డుపలబ్దము గాదు. ఈసంగీతసుధ 
యంత (పాచీన (గంథము గాదు. అదియునుగాక యిది పై నుడా 

హరింపంబడిన కన్నడటేశ యక్షగాన (వదర్శన సం(పదాయమును 

గాని యత్స రాతి సంబంధమునుగాని సమస్టింప లేదు. 

కర్రాంటాం[ధములు యతగానములకు ఫలభూములు, యక్ష 

గౌనములు గాన ప్రథానములయ్యు నాట్య(ప్రయోజనో ద్లిస్తములు 

నె నవి. ఆ యా వాజ్మయములందు యక్షుల గానాభినయ కళాను 

బంధముగూర్చి తగినంత (పస క్తి గలదు, 

కన్తాటవాజ్బయమునం దతస క్కి గుజించి శ్రీ ముట్నూరు 

సంగమేశంగా రిట్లు (వాయుచున్నారు.* ోకన్నడకవి అభినవ 

వంపండు (12 వ శతాబ్ద ) (వాసిన మన్లీనాథఫురాణంలో (2. 12. 

ప 47) *'యశ్రాందోళని మనే నాట్యం (వస్తావించ బడింది. కన్నడ 

యత.గాన నాట్య ప్రదర్శనలలో“ యశ్నీణీ* చేవం ఈ అందోళికా 

నాట్యాన్ని నేటికి ప్రదర్శిస్తూన్న ందున, గానంలో వలెనే నాట్యంలో 

కాడ యత్రులది (ప్రత్యేక సంప్రదాయమే అని ఊహించవచ్చు... 
యత శ గానికి తెలుగు కన్నడ భాషలు ెండింటి లోనూ తద్భు 

వంగా చెప్పబడిన “జక్క.” శబ్దం "నేటికీ ఒకానొక జాతి జనులకు నియ 

'తాభిధానంగా వినివిస్తూంది ,..... తేలుగు సాహిత్యంలో జకర్మ్య-ల 

పురం(ధ్రుల పాటలు (పస్తావించబడినట్లుగానే కన్న డసాహిత్యంలో 

“ఎక్కలగాణ” ల  నాట్యగానాలు పలుతౌవుల (ప్రస్తావించ 
(aa | 

ఇ చూ. “కన్నడ యక్షగానాలు”) అను వారి వ్యాసము భారతి - ఫీబ్బివరి, 

1956 (ఈ విషయము గూర్చి (శ్రీ వాసణగి రామచం[దభట్టుగారు రచించిన “యక్ష 

నాటకగళు అను కన్నడ్యగంధము పుట 50-51 కాడ జూడం దగును) 

కల 
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బడ్డాయి. అగ్గళుడు (12 వ శతాబ్ది) (వ్రాసిన చంద పభాపురాణం 
(అ. ” ఏ96) లో వన విహారంచేస్తూన్న నాయకుకుు మేళతాలా 

లతో నిమి శంలేసండా చేకీయగీతాన్నొ కదానిని ఒక “ ఎక్ళొ_ల 

గాణ” యింపుగా పాడుతూన్రంకు విన్నా డని వర్ణించబడింది. అభీ 

నవపంపని మలర్లినాథపురాణంలో (ఆ. 6, పద్యం 98) కమ 

లామోదియిన  తుమ్మెదయుంకారం కవులాలయమైన లవ్న్టీని 

కీ రిస్తూ పాడే “ఎక్కల” గానంతో పోల్చి వర్తించబడింది. రత్నా 

కరవర్ణి (16వ శతాబ్ది) (వాసిన భరలేశవై భవంలో (చూ. 

ఆన్థాన సంధి. పద్యం 5 ) ఇనుకపాటకులతోనూూ  మేుళతాళాల 

తోనూ “ఎక్క డిగలు నాట్య వాడినట్లు వర్దించబడింది. అయీా 

(వాతలవల్ల యో ఎక్కలగాణలు తెలుగు జక్కులపాటకుల వలెనే 

జానపదగాయకులన్క్ లశ్షీ (పశ _స్తినివర్శించడ మే వీరికికాడ కులా 
చారవునీ, నృత్యం కూడ ఏరెళుగుదురన్, అందులో హంగుడారుల 

ఆటోపం కూడ వీరి కవసరమే అనీ బోధపడుతూంది. ”” 

కన్నడనుడి యను నొక (గంథము నందు యశ్షుల గీతాఖి 
నయకళాభినివెళము గూర్చి యొకగాధ గలదు.  ఇందసభలో 
నాట్య సంగీతవిద్యలందు మంతుశెక్కిన గంధర్వుల కడ యతక్షృలాక 

పుడు భృత్యమా(త్రులై. యుండిరనియు నది సహింపక' వారు 

శుకాచార్యు నా శయించి యావిద్యలభ్యసించి కృత "ర్జు లై ర రనియు 

నాగాధ తెలియజేయుచున్నది. కాని కన్న డనుడి పాలీన గ్రంధము 
గాదు. ఆ గాధకు. (బాచీనాథారము గన్పట్టుట లేదు. 

ఆంధ నాజ్యయమున మొట్టమొదట యక్రూదినేప పథ్యముల 
తోడి యాట పాటల (ప్రసక్తి పాల్కురికి సోమనాధుని (క్రీ శ. 

1 
i -(- చూ. (కీ ఎమ్. నోవిందరావు గార్ వ్యాసము. (Ibid) 
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1280-1840)* పండితారాధ్య చరిత (లో బర్వత (వకరణమున. 

గన్ఫట్టును. అది (శ్రీ శెల య్యాత శివరాత్రి జాగరణ సందర్భము. 

ఆ వెళ నచట. చేరిన యూ తికుల వినోదకాలశ్లే పములనేకము వర్తింప 

బడిన చోట 

“ ఆదట గంధర్య యత్తు విద్యాధ 

రాదులే పాడెకు నాడెడు వారు (రి?) 

విధమున, _(బచ్చన్న వేవముల్ దాల్చి 

యధికోత్సవము దులుకాడ నట్లాడు ”’ 

వారును [బశంసింపం: ఒడిరి. 

తదుపరి (క్రీ. శ. 1480 (పాంతమున రచిశకమైన (నీనాథుని 
ఫీమేశ(రపురాణమున (ఆశా. ల, పద్య 65) దవారామ. (ప్రశంస 

ర్తి 
నం 

64 కీ ర్రంతు శెద్దానికి గంధర్వులు 

గాంధర్వమున యతగాన సరణి” 

అని యున్నది. యతుగాన మను సమ_సస్తపద మొక విశి ప్రార్ధమునం 

గనంబడుటకి బే మొదలు. 

66 కీర్త యంతిస్న్న మాహాత్శ్యం గంధార్యా స్వ్రీదివౌకసః 

గాంధర్వ విద్యానిపుణా గాంధ న్వేణ గరీయసా ” 
ఇ 

అని సంస్కృత భీమేశ (రపు రాణము (అధ్యా 10 - శ్లో. 19 ). అమూ 

లక మగు యకుగాన శబ్ద మాంధ ఫీమేశ (రపు రాణమున నుటం 

* ఈ కవి కాలము గూర్చి యనేక మతములు గలవు. కాని (పొమాణికులెన 
సు ప్రనిద్ధ పరిశోధకులు డాక్టరు (శ్రీ నేలటూరి వెంకటరమణయ్య గా రితని కాలము 

(కీ. శ, 1280_18340 అని తమ 6 వాల్కు_రికి సోమబాధుండెప్పటి వాడు ? ” అను 

(గంధమున (వావిళ్ళవారి ప్రచురణ, 19050) నిర్ణయించి యున్నారు, 
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కంపంబడినదనయణా (శ్రీనాథుని కాలమున యతుగానమున కర్ర ప్రశ్యే 

కతయు( (బబారము నేర్చడి యుండును. అసలు గానకళా పాఏణ్య 

మునకు గంధర్వులది పెట్టినది వేరుగడా. వారి చేరనే గాంధర్వ వేదము 

వెలసినది. అట్టి గంధర్వులు “ యక్షగాన సరణి) బాడిరనంగా నది 

శ్రీనాథుని కాలము నాండొక (పత్యేక గాన వైలిగాం ఒబరిగణొంపం 

బకుచుంజెడి దని తోంచును. శ్రీడాభిరామమున (క్రీ శ. 15వ 

శ తాట్ట ) నొక వ్యాజమున మాణిభదకులోదగహలై న యశుకన్యల 

నృత్వ్య(పశంస గలదు ( పద్య 187-188).  పదునాటువ శతాబ్ది 

(పబంధములలో - మనుచర్మితమునం (11-19) [బవరుండుహివువత్స 

రత (పాంతమున * గంధర్వ యక్షగాన భఘూర్జి తేమగు నొక్క..కోన( 

గనియె” నని యున్నది. పారిజా తాపవారణమున “ యతశు(గామ 

వాస్తవ్యులు” ోనిర్టరీ జనతా నృత్త సహాయలాలను” లనియు, 

యశ్షులు “మేళముగూడి పాడుచుండుదురు దిక్సాల సభల” 

ననియు నున్న ది. ( 11-92-98 ). రామాభ్యుదయమున (III-42) 

“ఏ. గరుడ గంధర్వ కిన్నర కింపురువ యక్షుగానంబు లనూనంబులై 

జెరయ...” అని యున్నది. చిత భారతమున జతుర్ధనుని యలకాప్పురీ 

సందర్శన సందర్భమున. (1౪-80) గిన్న రులు పాట పాడుచుండంగా 

“ తాళసంఘ [పభేదంబుల గతులచే యక్షకామినులు నాట్యంబు 

లాడ” దొడయి రనియు, నందే కుం డర్దునునిపై దాడివెడలిన 

సందర్భమున (V11-21) “ మంగళమస్తు రమ్లానాధ యని యత 

వనితలు కరప పర్వముగ ౧బాడ ” దొడంగి రనియులోలదు. కర్తా 

టాం(థ వాజబ్మయము లందు యక్షుల గానాభినయ కళానుబంధముల 

కక్సైన్ని రో (ప్రమాణముల గలవు. కాని యవి క్రీ. శ. 12 వ శతాబ్లి 

కంత్. (బాచీనములు గావు. అంతకంకెం (బాచీనములు (పబలము 

లన (ప్రమాణములు గానరావు. కావున. గ ర్రాటాం(ధ్రము లందు 
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యతకుగానమను వేర కొక (ప్రత్యేక గాన శైలికి (బచార మేర్పడిన 
తరువాతనే తన్ని మి త్తముగాం దత్త త్సాహిత్యములందు భంగ్యంతరము 

గను నౌపచారికముగను యశ్షుల గీతాభినయ కళానుబంధముల కా 

(ప్రసక్తి గల్లీనదని తలంపవలసి యున్నది. అదియులాక చేవ 
యాను లైన యశ్షుల వలన నాథ కర్ల్షాటము లందు యక్షగాన 

మేర్పడిన దనుట కంకు నెవరో భౌవుజీవులై న యక్షుల వలన నేర్చడి 

యుండు ననుట సమంజసముగాం దోంచును. యతుజాతి ప్రతిష్ట 

హిందూ బౌద్ద డైన మత (గంధములు మూండంటను నిటు సింహా 

ళము నుండి యటు నేపాఖము . వబుకును వ్యాపించినట్లు తెలియు 

చున్నది. కర్లాటాంధ చేశములకు చేపాళముకం జె సింహళము సన్ని 
హీత మైనది. (పాచీన కాలమున సింహాళమున యక్షుల రాచణీకము 
గొన్ని నాళ్ళు కొనసాగిన విషయము పూరోకృము. అచట నేటికిని 
యమారాధన (ప్రధానముగా “వడ్డా” యను జాతి వారి యుత్సవ 

నృృత్యములు జరుగుచుండు నని తెలియుచున్నది.” ఆ యుత్సవములు 

మత వీజకము లంట. ఆ యశ్షులెనరో నృత్య (ప్రియుల వల నున్నారు. 

ఆటతోడిడే పాట. మత (ప్రణారముసకు గీకాభినయ కళాత్మక 
ప్రక్రియలు గొప్ప సాధనములు. పూర్వ మెపు సింహళమునుండి 

యా యశ్షులో యశ రాధకులో షు నిమి త మో 

మజెందులకో కరాటాం[ధ చేశములు (బవేశించిశేమో ! యనున 

దక విచికిత్స. కర్లాట "దేశము నందలి యెక్క_లగాణలు లేక 

యెక్క_డిగలు, నాం[ధ దేశమందలి జక్కు-ల వారును వీరి సంతితి వా చే 

7. Vide., Dr. Manmohan Ghosh’'s paper on the Sinhalese 
dances and the Indian Natya Published in the Indo Asian C ult- 
ure, Vol. I-No. 2; 006 1952. 

( పాల్కురికి సోమనాథుని అనుభవ సారమున “వర్జాచారములు? x రి ంపం 

బడినవి. ( 97వ పద్యము ) 2 మతే యవి యేమిటో యెజుంగ రాదు ). 
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యగుదుశేమోా ! ఎక్కా జక్క శబ్దములు యు శ్వా 

భాపాశ్యాస్త్రము సమర్డింపం గలదు. తొల్లి కఠాటాంధములందు 

ఏఏనల్ల నే (పన రలిన బే వెా ! 
m0 నం మ 

చ ef గ్ర రై 2 (౮ ల 

యక్షగానము 

ఫూర్వ్యకాలమున వివిధ చేశములందు  నెలసిన నాట్య 

సంగీత్ (పృకియ లనేకము మత (ప్రణారము కొఆఅ కేర్పడియుండుట 

లేడా మత బీజకములె యుండుట ప్రసిద్ద విషయము. కాత్యాయనుని 

(శౌత స్మూతములలోం (21-8-10) వితృమేధకర్శకాండమున 

నొక విధమగు గీశాభినయ (ప్రక్రియ యాచరణేయ మని సూచింపం 

బడినది. సింహళ చేకియుల యుత్సవ నృత్యములలో బిత్చ బేవతా 

పూజాసంవదాయము పాటింపయబడుచున్న ది. గ్రీసు బేశపు నాటకో 

త్పత్సికి మతసంబంధ (ప్రతిప త్తియే మాలికత_త్త్వ్వము. ఆనా (టి గ్రీసు 

“ టటాజెడ్ ” (విషాదాంత రూపకము) మొదట నొక మృత యోధుని 

సమాధికడ _ జరుపంయకు నపరకర్శ కలాపముగా నవతరించినది. 19 

అశోక చక్రవర్తి వ్యిగహ (పదర్శనాదికము ద్యారమున బౌద్ధ మతే 

(పవారము చేయించిన ట్లాతని నాగి ర్నారువ శిలాశాసనము వలన 

"'దెలియుచున్న ది. వంగ దేశపు “యాత్రలు” మత విహయికము 

లైన యుత్సవములలో నూ ేగింపుల సందర్భములలో? (ప్రయోగింపః 

ర. ఈ విషయమును సుప్రసిద్ధ భాపాశ్యాస్త్రవే త్తలును, భాసా చర్మిత చతు 

రానన దవిరుదాంచితులును, ఆంధ భాహెవి కాస (గంథక ర్రలు నగు ఆచార్య 

(శీ గంటి జోగిసోమయాజిణా రామాడించినారు. 

9, Vide. , Dr. Manmohan Ghosh’s Paper, 1016. 

10. The Dramas and Dramatic Dances of Non-European 
Races By William Ridgeway. 

11. ఈ విషయమునే త్రి చూసినవారు డాక్టీరు శ్రే నేలటూరి వెంకటరమణయ్య 

గారు, చూ, వారి వ్యాసము - ఆంధ్ర పతక ఖర సంవల్సే రాదిసంచిక, 
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బడునంట]2 మార్యారు (పాంతమున నై వై శ్యజాతికిం జెందిన గంధర్వు 

లను నొక కవ రదియొక వృత్తీగాం (బదర్శించు అంజననుందరి, 

మేనాసుందరి యను నృత్య రూపకములం దా యితివృత్తములు 

(పసిద్ద జైన గాథ లనియు, నా (ప్రదర్శనములను జైను లెక్కువగా 

నాదరింతు రనియు నా గంధర్వుల కది యొక వృ ల్లి యెనను నది 

మతేబీజక మైనడనియుం దెలియుచున్నది.!* ఇట గంధర్వ శబ్దోప 

యోగము గమనింపందగినది. ఈ గంధర్వులకును జేవయూనులై న 

గంధ ర్వులకును సంబంధము లేదు. గానక ఛా(పావిణగన్టీ విషయమున. 

బురాణ (ప్రసిద్దులై న చేవయోని గంధర్వుల వేలే వైశ్యజాతి (పద 

ర్భకులు తము గానకళా వై దగ్ధ్యమునకు సూచక్రముగాం బెట్టుకొని 

యుందురు. లేక జనవ్యవహారమున పఏీరికా (ప్రసిద్ధి గల్గి యుండును. 

ఇంతకన్నను జ్మితమైనది నేపాళ చేశపు గంధర్వగానము. ఇది వంగ 

దేశపు య్యాతవల నేపాళదేశము యొక్క. ేశిసరణికి జెంగిన 

నర్తన (నాటక) మని వేర్కొనం బడినది. ఇది మతబిజక మెనదో 
కాదో తెలియదు. కాని దీనికిని మున యక్షగానమునకును బళ్ళలో 

నెేదో యొక వింత సామ్యము గోచరించును. ఇళ యకత్షగానమున 

కేమెన మత సంబంధమున్న బేమో చూడవలసీయున్న ది. సింహళ 

"దేశపు యక్షులచేగాని యశ్రా రాధకులచేగాని (ప్రవర్తితమై యుండు 

నెడల నది యంత యో యింతయో మతే సంబంధియని చెప్పనొప్పును,' 

లేదా మందం జెప్ప బడిన కర్లాట దేశపు (బదర్శన సంప్రదా 

12. Vide. The Indian Theatre-by Dr. R. K. Yajnik, జుల్ 1 

Chap. 3-A., Eastern India- Yatras. 

13. Vide., Sangeot Nataka Akademi Bulletin No. 2-Oct, 

1954 - For a note on the Dances of the Gandharvas. 

14. Vide, U. R. 5. Dabral'’s Introduction to Bhamaha’s 

Prakrit-prakash, Benares Edition, 1920. 
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యమును గమనించినను నది మతబీజకమై యుండునని తోచును, 
కాక, పాల్కురికి సోమనాధుడు చెప్పినట్లు శివరా(త్యుత్సవ సందర్భ 

మున (శీ శెలాది శ్నే(త్రము లందు. (బవర్రితీ మగుచుండిన యక్ష 

వేవధారుల యాట పాటలతో . యకుగానమునకు సంబంధ ముండి 

యుండు నెడల నదియు మతసంబంధ సారక మగుచున్న ది. జక్కు-ల 

జాతీ సంబంధము గాడ యశ్షగానముయొక్రృ_ మత బీజక తమును 

జ్ఞావింపం గలదు, అది యెట్లు ధ్ధవింప( బడగలదో, యసలు యక్ష. 

సానమునకును జక్కు_ లకు6 నల సంబంధ మేమిటో విచారింపనలసి 

యున్న ది. 



జక్కులజాతిసంబ౦ధము 

యతగానముతో సంబంధము గలిగిన వారుగా నూహింప. 

దగిన మెక్కడిగలు లేక యొక్కలగాణలు సెండు కన్నడ "దేశమున 

నెక్కుడను గాన రారు. కాని జక్కుల వా రాంధ దేశమున గుంటూరు, 

గోదావరి మొదలగు మండలములలో- చెనాలి, పెద్రాపురము ' మొద 

లగు (పొంతములలో. గాన వచ్చుచున్నారు. నేడు ఏరు కళావంతుల 

తెగకు. జెందిన వారై యున్నారు. వరి గుణీంచి ఇ. థర్హ్చన్ (09. Thur- 

ston) (సిన ‘Castes and Tribes of South India’ అను [గంధము 

ద్వితీయభాగము శిరి వ పుటలో నిట్లున్న ది: 

‘“Jakkula-Described as an inferior caste of prostitutes, most- 

ly of the Balija caste; and as wizards and a dancing and thea- 

trical caste. At Tenali in the Kistna district, it was customary 

for each family to give up one girl for prostitution ”. etc. etc., 

దీనినిబట్టి జక్కు_ల వారికి నాట్యకళశతోో సంబంధ ముందినట్లు విశదవుగు 

చున్నది. కళావంతు లగిపించుకొను వారియెడ నట్టి సంబంధము సహ 

జము ; వారికొలము బిరుదు సార్థకము. మూర్యారు గంధర్వుల సామ్య 

మున నీ జక్కు.లవారు తొల్లీ మత్యపవార నిమి త్లేముననో లక యది 

రుక్ (ప్రథానవృ_త్తీగా ననలంబించియో యతుగాన (పవ. ర్హకులై న 

వాగెల్లం గాలక్రమమునం గలిసి యెర్సడిన జాతియనియు, వారివృ త్తికి 

సంబంధించిన యతు (జక్క) శ్వ్చాము తరువాత వారికి జూతివాచక 

ముగా. బరిణమించియుంకుననియు నూహింపవచ్చును. వివిధజాతుల 

చర్మితలు తేటి-చి చూచిన ని పరిణామ మసవహాజముగాదు. అందులకు 

మారారు గంధర్వుల విషయమునే దృష్టాంతముగా (గహీింపనగును, 

మన “ఎఅుకలి జూతియు న స్తుర్సడిన దే గదా, 

కాసే 
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ఆం(ధ దేశమున జక్కుల వార్ని పశ ప్తి చిరకాలానుగతముగా 

వినవచ్చుచున్న ది. ఈనాడు రాయలనీవములోనున్న జక్క-సానికుంట్ల 

(కర్నూలు జిల్లా, ప_తికొండకాలూశకా), జక్కుల చెజును (గుత్తి 

'తాలూశా), జక్క-ల చెజువు (పెనుగొండ తా.. ), జక్క-సము[ దము 

( పిందూపురం తా...) జక్కులాడికి ( బళ్ళారి జిల్లా ) మొదలగు 

(గామముల నామములు (పాచీనకాలమున నా యా (పాంచ ములందలి 

జకర్కు_లజాళి (పాచుర్యమును సూచించును. అందు. గొన్ని (గామము 

లొకప్పుడు వారి _కినాములుగా నీయ(బడినట్లు స్థానికమైన ప్రతీతి 
గలదు. క్రీం న 9-7-1481 న జక్కు_ల కొన్నాయి యను నామె 

డుముల చేవస్థానమున వేయించిన శాసస మొకటి కలదు. అది 

గీ న, 15వ వ్ ఆపె నాంటి జక్కులవారి (పాభవమును సూచించును. 

ఇంక నానాండు గానాభినయ కళా(ప్రదర్శనలందు వారికిగల 

పేర్నుపతిష్ట లెట్టివో యరయవలసియున్న ది. పదునై దవ శకాబ్ద్యా 

రంభమున వెలసిన కీడాభిరామమున (135 వ పద్యము) ళ్ జక్కుల 

పురంధి” గానకళా కౌళలము విశేషముగం (బశంసింపంబడినది. 

అంబే యా వెంటనే (పద్య. 136 - 183) భంగ్యంతరమున “అక్కలు 

'ల్రేక్ర * యకుకన్యల ) అనలా జక్కుల పడుచుల నృత్య (సదర్శనము 

గూడం (బస కృమెనది. జక్కుల శేకులను పదములు! జక్కిణి యను 

నృత్యవి శేషము. వీరివేరనే (ప్రసిద్దములై యుండును. క్రీ. శ. 1500 
(పాంతమునం (బోలుగంటి చెన్న కౌరి యనునాతండు సౌభరిచరిత మను 
“ జక్కులకథ *” చెప్పినట్లు తెలియుచున్నది. అది జక్కులవారు 

నద, 77. 

16. చూ. తాళ్ళపాక చినతిరుకులయ్య (కీ, *. 1460 - 1540 ) సంకీ రన 
లక్షణము ౬. రీ0 వ పద్యము. 

15. తిరు పత దెవస్థాన శాసనముల, ద్యాత్రీయ సంపుటము 

17. హారిభట్టు నారసింహా పురాణము, ఆవతౌరిక - పద్య. 33. 
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చేయు. గానరూప క ధాఖ్యాన ఫక్కిక మూందలగా రచింపబడి 

యుండును. పురాణాదులలో. గానరాని యక్షుల గానకళా ప్రశంస 

మనభీమఖండమునను బదునాజవశ తాష్టీ _ప్రబంధములందును గన్పట్టు 

చున్న దనంగా ( ఈవిషయము పూరో్య కృము ) నది యూాజక్కు-ల వారి 

పాటలు వ్యూ _క్పికి వచ్చినతరువాత వానికే భంగ్యంతర సూచనయని 

(గహింపవచ్చును. చిత భారతమున “ యత్షకామినుల నాట్యము”, 

“యకువనితేలపాట” యు _బ త్వేకముగ "బేర్కొనంబడిన వనగా 

నవియు ని జక్కులపురం[ధుల యాటపాటల కే భంగ్యంతరసూచన లగు 

నేమో! 17 వ శ తాబ్దినాటి పురుపో త్తమదీక్షితుని తంజాపురాన్న దాన 

మహానాటకమునపీ జక్కుల రంగసాని యను నామె స్మత్రములో? 

బద కేళిక పట్టినట్టుగలదు. ఈవిషయము లెల్ల జక్కు-లజాతికి గీ తాభినయ 

కళలతోంగల సంబంధము నూహించుటకు. దోడ్పడుచున్న వి. 

జ క్కి ణీ 

ఇంకజక్కి-ణి శబ్లవిచారము. జక్కుులవారిగుజించి. మందం 

'బర్కొనంయుడిన విషయములో శ్రీ (ప్రసక్తి (పాముఖ్యను గమనింపం 

దగినది. జాతి స్ర్రీవివక్షుయందు యక్షశబ్దము యక్ష ణియగును. యశ్నీ ణీ 

శబ్బవికృతియే జక్కిణి. అనలా నిట జక్కు_లపురం| ధియని యాపచారిక 

ముగా (గహీంపనగును. జక్కిణుల నాట్యపద్దతికి నా వేశేకల్లుట 

విశేషము.  “రయక్కిణే””  లాస్యము మతేంగమహామున్యుపజ్ఞ మై 
_పాదుర్భవించినదని యతని బృహచ్ల్దేశివలనం చెలియును.!? 

18. తం. స మ. - శే. నం. ర్-9. 
19. బి టి. సి. నెం. 11536 ( ఈవిషయమును తీమసంస్క్భాతె వాజ్మయ 

చరిత్రలో నుటంకించిన శ్రీ ఎమ్, క్ఫన్షమా చార్యుల నారి యభఖి పా )యము నోనుసరింది 
ve లో 

మతంగుని కాలము క్రీ). శ. ఓ వ శతాబ్దిగా దోంచును.) 
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ఒకప్పుడాం[ధ బేశమున నిదిమిక్కిలి (ప్రబారముననుండి నట్లూ 
పహూంప ఏలగుచున్న ది. పదునాజు పదునే(డవ శతాబ్దుల తెలులస 

(పబంధములందు బలు తానుల నొకగొప్పనాట్య (పదముగా జక్కి-ణి 

(వశంస గన్పట్టుచున న్న ది+20 రామాభ్యుదయమున “ జక్రిణి - వేను 

ముల” (“మేళములి అని పాఠాంతేరము ) (పస కృిగలదు. తంజాపు 

రాం(ధనాయక రాజాస్థానమున జక్కిణినాట్య గోష్టి తజుచు జరుగు 

చుండినట్లు విజయ రాఘవనాయకుని (క్రీ. శ. 1681-78) రఘునాధ 
నాయకాభ్యూ దయ (పహ్తోదచరిత యక్షగానములవలనను, ద దాస్థాన 

కవియగు చెంగల్వ కాళకవి రాజనోపాలవిలాస (వబంధమువలనను 

నెటుగనగును. జక్కుల రంగసాని పద శేలిక్ర (పస_క్టిల తంజాపురాన్న 

దాన నాటకముగూడ నతని యాస్థానమున వెలసిన బే. ఆనాడు 
విజయ రాఘవునాస్థానము యత్ష.గానమునకుం బట్టుకొమ్మ. జక్కి- ణికి 

నాట్య ప్రభేద మూ తముగ నేకాక్ష నాట్యోప యోగి గీత ప్రబంధ 

విజేవముగను (బసిద్ద్ యుండినట్లు తెలియనగును. వెన్నెలకంటి సూరన 
(క్రీ. శ. [1500 - 1550) విషుపురాణమున (7-277) గీతము 
దరువులతోపాటు జక్కి-4 యొకవర్షవిశేవముగా. బేర్కొనంబడినది. 
రెండు యతగానపాయరచనలు - తంజావూరు మహారాష్ట్ర ప్రభువగు 

శ్థహోజ్ (క. శ, 1684 - 1712) త్యాగవినోద చిత్ర పబంధము, 

మధుర  విజయరంగ చొక్కనాథనాయకుని (క్రీ. శ. 1706 - 82) 
యాస్టానాశితుండై న తీరుములకోని చ్మితేకాట మాహోాత్మ్య్యమునను 

వానియందు జక్కి-ణీదరువు లుడాహారింపఒడినవి. కూచిపూడి భాగ 

వతుల సాం[వదాయిక్ష నాట్యావలంబనములలో జక్కిశీదరువొక టి 

20, చూ. సూ. రా. నిభుంటువు. ఇందు బేరొ_ నబశ లేదు కాని చంద 

భాను చరితీము. ఊ తర రామాయణము, వాంచాలీపరిణయము మొదలగు (పబంధము 
లంకను జక్కి. ణి పశంనగలదు. 
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యని తెలియుచున్నది.2! వారి యతుగాన (పదర్శనవిషయము 

(పసిద్దము. ఇశ నొక విశేషము - భామ వేవకథ యను నొక యశతుగాన 
(పాయమైన కృతి (గంథక రృచేం ద(దచనా (ప్ర కి మాపరముగ జక్షి-ణి 

యని ద్వి నారము వేర్కొ_నబడినది.*? గంథ పారంభమున (బథమ 

పత్తేమున దనకృతివిషయము నిట్లు (పస్తావించినాడు | గంథక_ర్తఃా 
““ బోక్రగ గీత వాద్యముల సాంపుగ నింపు వంచ జక్కిని (పాకటమ్న 

నాట్యరస భావముల న్వినివింతు వేడుకన్ * 

“ సరసులు గాణలు సత్కవుల్ బుధులు 

భరతజ్ఞులును మెచ్చ (పౌఢమి నిచ్చ 

నరసి లతుణ లశ్షీయంబుల రూఢి 

కరుదంద గీత వాద్యాదుల జోక 

సరవి తోడుత వంచ జక్కి_ణి నాట్య 

మిరవంద వినుకింతు నెంతయ వేడ్క ” 

(పసిద్ధమెన పారిజాత కథ యిందలి యితివృత్తీము. అనేక యక్షగానము 

లందు గన్పట్టు యెజుకఘట్ట మిందునుగలదు. రచన యక్ష.గాన 

నామాన్యముగా దరువులు, ద్విపదలు, వచనము, పద్యములు గలిగి 

యున్నది, (గంధము యత్గానమనుటలో సం భేహింపం బనిలేదు. 

జక్క్హిణి యని వ్యవహరింపంబడుట తగియున్న దనిపిం చును. మై వివ 

యములను బట్టి చూచినచో నాట్య(ప్రశేధముగను, నాట్యోపయోగి 

యన గీత ప్రబంధ విశేవముగను బేరొందిన జక్కి_ణికిని, గీ తాభినయో 

భయ (పయోజనాత్శకమైన యత్షగానమునకును నేదో చుట్రజికముం 
_—_ 

91. ఆచార్య (శీ విస్సా అప్పారావుగారి “కూచిపూడి నాట్యసంప్రదాయం] 

అను వ్యాసము సంస్కృతి ఆ ఏ[ పిలు, ర్ర్, 

22, పాలి. పు. భాం , డి. నం. 1919. 
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డక పోదని యనివించును. ఈ జక్కిణియు యత్షగానమును మన 

జక్కుల ఫురం[భుల యాటపాటలేయె యుండిన నుండవచ్చును. 

వివిధజాతుల యుత్పత్తుల గుజించి యెతిహ్యాము లనేకము 

చ్మితచ్చితములుగా విశ్రుతేము లగుచు కును. అస్తు యీ జక్కుల 

వా రసలు యక్షస్వరూపులే యైనట్లొక గాథగలదు. క్రీడాభి రామముస 

“ కామవల్నీ మహాలశ్నీ గి కై టభారి, వలపు వాడుచువచ్చె జక్కుల 
పురం[ధి*”” యనియున్న ది. దానికి: గనామెపల్లివారి ఏీధిభాగవతము 

లోని లల్నీనారాయనుల (పణయఘట్తమును బౌడుచు వచ్చినది 

సలపరం థి యని కొంద అప వ్యాఖ్యానము గావించిరి. ఆ కామ 

వసియే కా మేశ్వరిపాట యను స్త్రీల పాటి లోని కామేశ్వరియని 

మా కామేశ్యరి కథను క్రీ శే వేటూరి (పభాకరశాన్ర్రీగారు కీడాభి 

రామవీఠికలో*! వివరించియున్నారు.*్ ఈ కథలో నుహోలవ్ష్టీ శాప 

వశమున బౌర్వతికి సద్యోగర్భమున న_ప్తకన్యకలుగా నుద్భవించినదని 

యున్న ది. అందొక తె వేరు “జక్కుులమ్మ”” యాట. కామవఫి 

కి డగోట్లుది, ఒకనాడు -- 

ళ్ ఆ పార్వతీశ్వరుం డతి సం్యభమమున 

నిరవొప్ప యక్షుల నిద్దజంబిలిచి 

మురువొప్పు జక్క-లముడ్రలు చేసి 

ఉరువులు మెల లుపకరణ ములు 

వ్ర, ఏలూరు మంవినవాణిరు శా (పచునణ:;-- ఈ స్త్రీల పాటలు 

44. మదరాసు శ్రంగార (గంధమాల |పచురణ:_ పుట 97102. 

ద్, సా, ప్ర. భాం. డ్. నం. 388_అదిలత్మావిలాసమను పద్య (ప్రబంధము, 

డి. 1045-- పు ఇర్మొతేమను ద్విపద క్రీ. *. 1600 (పాంతమున కేటూరి 

భావనామాత్వ్యే కృతేము)-- ఈ రెండింటి యందును 'కామవల్లి కధ యే యితివృ త్రము, 
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కర మొప్ప. దగినవి గావించి యిచ్చి 

ముత్యాల రంగముల్ మున్నూరు చేసి 

అత్యంత ముదముతో నడిగిన వేళ 

చిందముల్ బోనముల్ శృంగారములును 

అందముల్ పరికెలు నానందములును 

ఆ రీతి సంతసమందగా జేసి 

సారెకు ముదల జక్కుల వీలిచి 

రమణ మొ వంశ పారంపర్య మెల్ల 

_ శమలాశ్షీం గొలువుండు కామవల్లెమను 

కామవన్నిని గొల్పు ఘనులెల్ల మున్నె 

(పేమతో మిము జాల (ప్రియము చేసెదరు ” 

అని యొక కట్టడిజేసినాండంట. ఆ స_ప్తకన్యకలచే “ అక్కలు”. లేక 

“ అక. దేవత ” లందురు. యక్షులు శివాజ్ఞచే వంశ పారంపర్యము 

గామవల్లిని గొలువవలసినవ్యారెరంట. వానే జక్కులంట ! శివుడు 

వారికి వాద్య_పదానముగావ్ం చె ననుట గమనింప6 దగియున్న ది. 

(క్రీడాభీ రామమున జక్కుల పురం ధథైపాటసందర్భమున ని వాద్యములు 

గొన్ని టికి? (బస _క్కిగల్గినది )కామేశ్వరి యిలు వెలుపై నవారెల్లముందు 

ఫీరికే (ప్రియమునేయుదుర(ట. అడి గాధయెనను నందు వారివిశ్యాసము 

(పతీయమానమగుచున్న ది. శివా టేశ విషయము విశ్వసనీయము గాక 

పోయిననువారి కులాచారమునకు (గంధస్థ్రనిదర్శనము గలదు. (క్రీణాభి 

'రామమున6 గామవల్తి వలపు వాడుచు వచ్చిన. జక్కు-లపురం(ధి ప్రశంస 

వెంట “అక్క._లి’ కొలుపు వర్ణింపబడినది. ఒక గృ వాసు సంతానార్థియె 
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వారి నారాధించినట్లును, * నా సందర్భమున అక్క లేకుగురును లేచి 

యాడిరనియు, నా యక్క_లే * యశక్షక్షన్య ౫” లనియు. (అనయా నిట 

జక్కులపడుచు లనియు) జెప్పంబడినది, ( యత్షశ బమునకు-ోజక్క-”), 

“ఎక్క ” అను రూపాంతరములేగాక “ అక్క” యను రూపవికృ 

తియు నంగీ కార్యమే యనియు, నది భాపాశొస్త్రసమ లే మే యనియు 

ఆచార్య శ్రీ గంటి జోగిసోమ మాజిగా రనుచున్నా రు.) 

రాయలసీమలో రాయచోటి తాలూకాలో చిన్న మండడం 

(గామసమోపమున అక్క దెవతలకొండ యని యున్న దనియు, నక్క_డ 
వారిగు ర్థులుగా నొక్రయేడు జాళ్ళున్న వనియు, చేశేట జనులు ముఖ్య 

ముగా సంకానశకాంక్షులై నవా రా దేవతలను గొలువ(బోవుదురనియు? 

గొండపై సంతర్పణము జెయుదురనియు దెలియుచున్న ది.*” దీనినిబటి 

రాయలనీములో సీకా మేశ్య్వర్యారాధన (వతసంధ్ర చాయమెంత (వాచు 

ర్యము నందినదో  తెలియంగలదు. అక్క_లపాట యను నొక తల 

౨6 పూర్వ వమాంధ్ర దేళమున సంతాన కాంకులెన గృహసులు కొందణు 
— + సుద్దుల గొల్లలను గూడ నా(శ్రయిందుచుండి నట్టు హంసవింశతి ($=. 2 పద్య 

85-89) వలన “నెజుంగనగును. అన6గా జక్కుల సాటలు, గొల్ల సుద్దులు మొదలగు 
నవి జానపద వినోదోద్దిష్టములు మాత్రమే కాక మతేవీజకము లనియుంజైలియనగును, 
[వోలుగంటి చెన్నకౌరి చెప్పినాండన్న  “* జక్కుులకథ *) ఫౌభరిచరితము గూడ 
సంతాన ఫల(పద విశ్వాస (పతిపాదకమగుట విశేషము. సౌభరిచరితేము విష్ణు పు గాణము 

భాగ వతీములందు6 గలవు. అందొక మీన రాజా సంతానసౌభాగ్యమును జూచిన 

సౌభరిమవార్షి కి సంతానవ్యామోహము గల్వుటయు నందులకుగా నత శు మాంధాతృ 
రాజపు(ఖలైకలను వివాహమాడి వారి యందధక నంతానము గాంచుటయు ౬ జెప్ప. 

బడినది, (పొాయళ।ః జక్కు_లవారు నా౭డీకథను సంతాన్యవతు లై న వారియింన్హం జెప్పు 

చుండెడివాశేమా |! 

27. చూ, కడపజిల్లా గజిటీరు, పుట 225, 
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పాటి నలనః గృషహ్లాగోదావరీ వముండలములలో 

మునకు. గల “ పరపతి” తేట తెల్లము కాగలదు. తూ. 
ఏలూరు, రాజమహేంద్రవరము, కావూరు పురము లాదిలక్షీ కా 

శ్గ(రి వెలసిన ఫుణ్యస్థలములుగా. "బేర్కొనంబడినవి. అందు జక్కు-లమ్ము 

[పఫశంసయు. దణుచు గన్పట్టును, “ నేంటికిం గూడ సర్వాం ధ దేశము: 

నను (బాహ్మణాది వర్ణ ములనారికీ కామేశ్వరి (అక్కలు) యిలు వేల్పు 

గాగల యిండ్లలో వివాహాది శుభ కార్యములు జరిగినతోడనే యక్కల 

కొల్పును జరుగును. ఆనా? డేడుగురు ము క్రోదువల కర్పనము జరు 

గును. . .ఉ దేకజనక మైన గాన ఫణితిని కా మేశ్వరిపాట ఏర వాద్యము 

లతో నా నాడు పాడుదురు” అని కీ. శే. వేటూరివారు సెలవిచ్చి 

నారు,*% అక్కల కొలుఫుతోపాటి దేగచా జక్కు_లపాట. అందులకు. 

(గీడాభిరామమే (ప్రమాణము. _ ్రీడాభిరామ. కవిది * వినుకొండ” 

(గుంటూరుమండలము). అతే (డుటంకించిన జక్కుల పాట-అక్క_లయాట 

సన్ని వేశ మునకు. గథారంగ 'మోరుగల్లు ( తెలంగాణము -- శీడాభి 

రామమునకు మూలమెన (వేమాభిరామమునకు. గ ర్హ రావిపాటి 

(తిప్పురాంతకుడా (పాంతమువాందే. అతనికాలము (క్ర వ, 1290-1880 

(పాంతము). పై విషయములనుబట్టి యక్క_లకొలుపు (వత సంప్రదాయ 

మెట్లు చాల కాలమునుండి యాం[ధ(ప దేశమున వివిధ్శ పాంత పరవ్య్యా_ప్త 

మెనట్లు తెలియుచున్న దో యళ్ల్లు దానితో పాటే జక్కు_లపాటలకు 

నంత వ్యా_ప్రియు నుండంబోలు నని యూహీింసనగును. కే ర్రిాశేషులు 

ఏ. వీ. కాంబేలు, సి. వి. (బౌనుదొరగారలు తవు యాం. ఛాంగ్ల 

నిఘుంటువులందు జక్కుల వారివిం గా మేళ్వరీ "దేవ తారాధ కులుగనే 

౨౬. మంబువాణీము. ళా. (పచురణ, ఏలూరు. కృ త్రీయము(దణ, 1991] ¢ స్త్రీల 

తాటలుి- ద్వితీయభాగ ము-పుట ౬0-43 

29. కీడాభి రామపీకిక -పుట 96 
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వేర్మా_ని యుండిరి. అనలా వారికాలమునను (క్రీ. శ. 19 వ శతాబ్ది 

సూ ర్వార్గము) గూడ జక్కు-లు కామేశ (రిని గొల్పు-చునే యుండిరనుట 

నిశ్చయము. దేశమందు బలు తొవుల సనావతసంప్రడాయము వ్యాపి 

గాంచుట జూడ జక్కులు * దేశ దిమ్మరి” జాతివారుగాం గూడ 

౫ న్పృట్టుచున్నారు. 66 దేశ దిమ్నరి” జాతులలో. దటిచువృత్తులు 

వవవాఆఅుచుండుట సహజము. అందుచేత నే 'కానోపు నీనాండు వారికిని 

యుత్రు.గానమునకును సంబంధము గానవచ్చుట లేదు. వారికిదమజాతీయ 

గానక శాభీమానము కంక ముఖ్య మెనది కలము దేవతే యెన కామేశ్వరి 

కొలుపు. అదిమా(తేము వారువిడిచినట్లు గానరాదు. కాల్మక్రమమున 

వారు కామేశ్వరినే నమ్ముకొని “ దేశ ద్రిమ్మరు ”' లై యూరూర 

సం-తానకాంక్షుల యిండ్ల౮బేరంటములు సెయుచు సీ(యజాతీయ గాన 

కశాభిమానములను విడియుందురుగాక, కాని యాం[ధమున యత. 

గాన(వాదు వ్భావమునకు ఏరియాటపాటలతోడి సంబంధమే యాంత 

రంగిక కారణమై యుండును. 

యత్షగానమున కీ జక్కు_లవారి సంబంధము కారణముగా 

వారి కామేశ్యరికథ శివ శేనవోభ్రయ మాహాత్న్మ్య (ప్రతిపాదకమును 

నొక విశిష్ట (వత సంపదాయమునకుం జెందినదియు నగుట చేతను, 

పాలూ_కికీ సోమన మాటలనుబట్టి యక్షగానము మొదట (శ్రీశె లాది 

మతములలో శివర్నాత్యుత్చ వాది సందర్భములలో. (బదర్శిత మగు 

చుంజెడి దని యూహింప నయితి యగుచుండుటచేతను నది మోందవ 

మతబెజకమనం చెల్లును. కన్నడ దేశపు యక్షగాన ప్రదర్శన సంప్ర 
ఊజాయయమున దత్పంబంధి కాం దగు యతర్శాతి గాధ వైఖరి జూచి 

నను నందు హైండవపురాణ విశ్యాస్మప్రతిపతి (ప్రతీయమాన మగు 
చున్న ది. * 
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ఆంధమున యతకుగానోత్చ త్తి గురించి విపశ్చిద్వ రేణ్యులు 

కొంద రిదివజకు. గొంత విచారణ సల్సి యుండిరి భిన్న మచేము 

లుత్సేన్న ములై నవి కాని యం దెన్వరును జక్కులవారి సంబంధ మును 

బూూర్తిగా విసర్శించినవారుకారు. ఆ మత (ప్రతిపాదనలలో ముఖ్యము 

లైనవి మూయ. చత్తద్వాద (పతిపాదకులలో ముఖ్యులు మువ్వురు. 

కీ శే. పంచాగ్నుల. ఆదినారాయణశాన్ర్రీగారు కీ. శే. వేటూరి 

_పభాకరశాస్త్రీగారు, డాక్టరు (శ్రీ నేలటూరి వెంకటరమణయ్య గారు. 

l. జక్కుల సంబంధము వాదము 

యత.గానోత్స_త్తినిగూర్చిన విచారణలో ఆదినారాయణ ఇాస్ర్రై 

గారి వాదము (వాధమికము. _పాతః సరణయము. యతశుగాన 

మునకును జక్కు_లకును గల యనుబంధమును నిరూవించుటకు6 [బయ 

త్నించిన వారిలో వాలే మొదటివారు. *  ఆంధచేశమున విద్యా 

వివేక ఘునులగు (పాచిన జాతుల వారిలో జక్కులు, బవినిడులు 

మున్నగునారు మిక్కిలి | పాచినులనియు, నాంధమున। (బాచీన గ్ా 

కౌశలమును  వెలువరింప(జాలిన స్మృరణచిహ్నములేమైన వాజ్బయ 

రూపమున నున్నవని మనము తీలంతు మేని యయ్యవి జక్కుల పాట 

లును, జక్కుల యాటలును, జక్కుల చిత్రకళా కౌశలములునుమవూ(త మే 

యగును గాని వేటు కావనియు, జక్కు-లు తొలుత జాతీయ ఏరనారీ 

మణుల చర్నితలనే గానము చేసెడివారనియు, నీనాంటి పల్నాటి 

జక్కు-లకడ్ నందులకు సాత్వ్యుము గలదనియు సెలవిచ్చినారు శాస్త్రీ 

30. చూ. “ యక్షగానములు బేక జక్కుల పాటలు +) అను వారివ్య్యాసము-- 

ఆంధధ్రపతి)క దుర్శతి (1921) సంవల్సే రాది సంచిక, పుటలు 121-- 1206, 
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గారు. ఇది కొంతవట్టు యథార్థము కావచ్చును. కాని జక్క 

శబ్ద విచారము ౫ార్చి వారు చేసిస (పతిపాదన సమర్థ సేయముగా! 

దోంపకున్న ది. “ యక్షులు అను పదమునకు మన పండితులు జకు,-లు 

అనునది తేడ్భవ రూపమని వ్యవహరించు నాణారమున్న ది. కాని 

జక్కు-లు అను మాట కేవలమును దేశ్వమని నా భావము. మనవారు 

చే బ్దముల కనేకమునకు అర తా (సాకట్యమునకుం గాంబోలు -- 

సంస సతీ రూపములను గల్పించి వ్యచసుయముచెసీ, సంస్కృతే భావ 

శ్యమును అన్నుగహించియున్నా రు. ఈ వాడుక మన పండితులకు? 

గౌ గశాదు. తెలుస అను పదమునకు (తిలింగాది రూపములు 

గల్పించుటలు మున్నగువానిం బరీక్షించినచో పైని చెప్పిన మనవారి 

నవాడుకలోం గల మాథార్థ్యను ము తేలగలదు” అని వక్కా-ణించి 

యున్నారు శా స్త్రీగా గారు, మన పండితులు దేశ్య శ్రబ్బములు గౌొన్నిం 

సంస్కృతే రూపములను గల్పించిన మాట వా స్త్రవమే కాని 

మ దువ  దేశ్వశబ్ద విచారమున సర్వదా యూ సూతీము వ _ర్తింపదు. 

అందును శా. స్ర్రుగారు చూవిన తెలుగు - తిలింగ శబ్లముల 

సామ్య మవిశార రమోయము. అది యట్లుండ సామ్య మనున 

చొక విషయమును సమర్జి ంచుటలో సమాధాన (పతిప త్తీిసాధనమున 

కాక యుపాధిశాగలదు. కాని యదియే యుపప క్తి కాజాలదు. ఇం 

తక్షను జక్కులపాటయి పండితుల గర్యాణవశమున యతగాన మైన 

డనిక్ట చా శాస్త్రీగారి బాదసారాంశము. అళ్లు నచో జక్కు_లజాతియే 

(పాఫమికమెన డనవలయును. మతి యా జక్కులజాతి యొ స్తుర్పడిన 

ననున దొక యకత్యపశ్నవలె మిగులును. యక్షులే జక్కులైనా రను 

దుకు కా వారిజాతియెతిహ్యూ ముండనే యున్న ది. ( పూర్వోక్త కము ). 

జాతియుత్సే_క్లిని గూర్చిన చార్మితేకమైన విచారణలో నై. నం 

సరియెన యుపపత్తులు కాంజూలవు. [గంధతాసనాది (పమాణముల 
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వలన జక్కయశు శబ్బములలో యత్షుశబ్బ పాచీనశ్ళము, భాషాశాస్త్ర 

[వమాణములచే జక్య_-. యత, శబ్దముల జన్యజనక సంబంధము నంగీక 

రించుట సవముంజసమగును, అంతవమూా। తేమున జక్కులు చెవయోను 

లెన యక్షుల సంతతివారని చెప్పుటకాదు. భౌవుజీవ్లులై న యక్షులు 

పలుతావుల నుండినట్లు మోదం జెప్పంబడినది. ఇట నొకవిశేషము 

నుటంకింపవలసి యున్న ది: [పాచీనకాలమునం గర్లాట దెశమున జై నము, 

నాం్యధమున భౌద్దము విశేవ[ప్రణారమున నుండినట్లు చరిత్రేవలన విశద 
మగుచున్న దికదా. జ్ నులందును, బౌద్దులందును యక్షులను వారుండ్ 

నట్లా యా వాజయములనుండి కెలియుచున్న ది గదా, కన్నడ 

దేశఫు ెక్క_డిగలు, మన జక్కు-లును వారి సంతతివారై నను 

నె యుండవచ్చును. అయా చేశములందు జే న బొద్దముల (పాబల్యము 

శ్నీణించిన తరువాత వారు చాందవమకౌవలంబులై యుందురు. 

లేదా జక్కులవారి విశ్వాసమును బట్టి చెవయోనులై న యక్షుల 

స్వరూపస్వభావాదులు పురాణాదులవలన విన్నంత కన్నంత వారి 

నాకర్షించి యుండును; వారు యత.జాతిసం ప్రదాయ విధయుతై యుం 

దురు. లేక సింహళ దేశపు వడ్డాజాతివారివ లె యమా రాధకు లై యుం 

దురు. లేక పాల్కురికి సోమనాథుడు చెప్పినట్లు శిశై లాదిశ్షే (తే 

ములలో యాతికుల శివరా(తి జాగరణాది సందర్భములందు గంధర్య 

యత్రూది నేపథ్యములతో గాన “కొలశ్షే సములు చేయుచుండి, వివిధ చేవ 

యోనులలో యక్షులు విశేషము విచిత్రమైన వారును, గావురూపులు 

నని (ప్రసిద్ది కాబట్టి దాని. కనుగుణముగ వారు "వేయుచుండలయోలు 

నని యూహింపందగిన యూ యత వేవములు యోూతికజనుల నెక్కువ 

యాకర్షింపలా బహు జనామోదమునకై తీఅచు యక్ష వేషములనే 
వేయుచు గాన కాలశ్షేపములను జేయుచు నటే (పధానవృ_త్తిగా. బరిణ 



ల్0 ఆంధయక్షగాన వాజ్బయ చరిత 

మెంప నట్టి వారందణు నొక జాతిగా. బరిగణింపణబడి, వారివృ త్తిక్ 

సంబంధించిన యతకుశబ్దమే వారికి జాతివాచకము జనవ్యవహారమున 

రూఢ మై నలుగుడువడి కాల[కమమున జక్కు-శ బముగా మాటి యుండును. 

ఉక్క అజూతి యెతిహ్యూమున శొన్సుండు యక్ష్వులను బిలిచి జక్కుల 

మ్యుడలువె చి సంగీతొపకరణము లిచ్చి యొక నియోగముకేసినట్లు 
గలదు కోడా. శివుడు సర్వలో శేశంరుడనుమాట యటుండ నతండు 
కుజికసఖుండ్కు కుబేరుడు యక్ష రాజుగావున నట్లయినను యశ్షులు 
జని గల్లునప్పుకు శ న్యాకు లోయఒడవలనసినవారే యగుదురు, శీత 

లాడిళివశై (కేములందుం (బవర్తిల్లు వినోదకాలశ్షే పములలో యక్ష 
నేపథ్యములక (బస క్తి గలడనణగా యక్షులకును శె వమునకు చేదో 
సంబంధముండ్నట్లు పొడగ్టట్టును. పై విషయమును బేక్కొనిన పాల్కు_ 
"క సోమనాథుడు నాతని వాబ్బుయమును వర్ధిల్లిన కాలము కన్నడ 
విషయమును డి యాం ధమునకు పర-శె వము విజ్బంభించుచుండిన కా 

లము. అపుడా మతే ప్రచారార్థమో లేక శవసందర్శనాభిలాషులగుటనో 

(పసిక్ఞములగు శ్రీశ లాది శివక్షే త్రములకుం గన్న డ దేశపు శుక్క_ల 
గాణలు వచ్చుచునుండిలేమో ! వారిలోం గొందజు ెలు౧సచేశమున 
కపడ్ నలువంకల వ్యాపించి తెలుగువారిచే జక్కుల వారని వ్యవహ 

చంజంబకుచు నుండెచేమొ! ఇది యంతయు వీ నాండొ ధారము లపల 

మగనంణేతో నూవా కుపాధి యున్న ం౦తేతో నొక నికటమెన సమన్య 
యమున కనుగలము కాని వివిధ విచికిత్సల స్వరూప (పదర్శనము 
మూత మే కాని యన్వర్థ సిధ్ధాంత మెంతమా[తమును గాదు. ఏజెట్ల 
మొనను (బామర్భవ కాలమున యక్ష గానమునకు యతుశబ్ద వాచ్యు 
లెవకితో శన యేదో ప్రగాఢమైన సంబంధముండియే యుండు నను 
బయు, జక్కుల గానకశాను బంధమును గాడన శానివి. ఆ యతశుశబ 

(టు 



(పథమభాగము ల] 

వాచ్యులు జక్కుల మై యుందురనుట యిప్పటిమట్టునకు సమంజసము 
గనే కనిసించుచున్న ది. 

ఒకానోకప్పుడు సనూనాంతరముగా జక్కులపాట యనునది 

జనసామాన్య వ్యవహారమునన్కుయకుగానమనునది పండిత వ్యవహారము 

నను నుండి యుండి కాలక్రమమున బండిత న్యవహార మే రూఢమై 
యుండును. ఆదినారాయణ వా స్రీ గారి వాడ మా విధముగా సగము 

సమర్ల సియమగుచున్న ది. స థి యద్ 

బి కొరవ౦ం బె వాదము 

ఇంక నెండవ నాదము (దవిడ దేశపు దృశ్య(ప్రబంధ విశేవవుగు 

కొఅవంజి 'లక్ర కురవంజినుండి యక్షగాన ముత్ప త్తియెనదనుట. ఈ 
వాదమునకు మొదట. వాదు కల్పించినవారు కీ. శే. వేటూరి (ప్రభా 
కరశ్యాస్రిగారు. వా రిందుగుజించి తమ సుగ్రీవవిజయ' వీఠికలోనిట్లు 
సెలవిచ్చియున్నా రు. 

“ తలుంగునకు సాటి భావలగు (దవిడ కర్ణాట భామల పద్దతు 
లనుబట్లియు( డెలుగులో నిప్పుడుపలభ్యమానము లగుచున్న కొన్ని 

(పాచిన దృశ్యరచనముల తీరులనుబట్టియు, (దావిడ భామానామాన్య 

ముగాం దొలుత వెలసిన నాటక రచనల స్వరూపము కొంత గుర్తింప 
వచ్చును. 

“ తొలుత _చావిడ భాషలలో వెలసిన దృశ్య రచనములు 

షురవంజు లనంబడునవి. ఆంధ కర్లాట (దవిడ దేశముల యరణ్యుము 

లలో వసించు నాటవికులు, చెంచులు, కురవలు (కోన, కోయ) 

అను వారు. అందు కురవజాతి వారి యంచె=- అడుగు (నృత్య విశేషము) 

కురవంజె యనంబడెను. చిందు గంతు, గొండ్లి, అంచె అంగ - ఇత్యా 

81. కపిలేళ్వన పురం జమిం దారుగారి పచురణ, 1939. 



ప్రి ఆం[ధయకు.గాన వాజ్నయ చరిత్ర 

దులు నృత్యవి శేవములు. ఆంధ”) దేశమున బజహూుుకాలమున నుండి 

శివత్నేతిములగు (ఫ్రీశైలము, ఇందకీలనగము (బెజవాడ కొండ) 

మొదలగు పర్వతేములమోందను నృసింహవ్నెతములగు వేదాద్రులు 

(పెక్కులున్న వి, మంగళాద్రి సింహ్మోది, గరుడాది, మాల్యాాది, వెంక 

టా(ది ) మొదలగు పర్వతముల మోందను వర్షోత్సవములు (యాతలు, 

జాతలు, జాతరలు) జరుగునప్పు డక్కడికి నాగరక (ప్రజలు చేరుచుండు 

నారు. వారి వినోదమునవై. యక్క-డి యాటవికులు, రాత్రులందు 

నృత్యవి శేవములు నెజవీ ధనార్జనము చేయుచుండువారు. అక్కొ_డక్క_డి 

కొరవ జాతులవారు చేయు నృత్యములు కొరవంజు లనంబడెను, 

కొరవంజెయన్న వేరు తొలుత వారి నృత్యమునకును, విదప నృత్య 

విశిష్టమైన వారి చిన్ని చిన్ని గేయరచనలకున్కు నామై కరవజాతి 

వారికినిగూడం 'బేరైనది. కురవ జాతివారు తొలుత చేయు నృత్య 

విశేషము కాల(క్రమమున నాయాప ర్వత్మప దేశముల స్థ సల మాహాత్శక 

కథలతోను, న్వ విమ్షులిలా కథలతోను మిళితములు గయ విశిష్ట 

నాట్యరూపములను బడసెను, అప్పుడు మాయాకిరా తార్టునియ 

నృసింహస్వామి చెంచీతను బెండ్లాడు స్థ లమాహోత ఇ కకథలు me 

కథ) కురవంజులుగా వెలసెను. ఇట్లు వెలసిన యాద్భశ కర చనములు 

తొలుత నత్యల్పముగా గయభాగములును విశేషముగా నృత్యమును 

గలవై యుండెను. అవి సింగి, సింగడు - అని యిద్దటు పా(గ్రేములు 
గలవై సంస్కృచ పిధినాటకముల బోలియున్న వి....ఎంతో కాల 

మిట్లు కొండపట్టులందు సాంగుచు. బంపెందిన గయనృత్వ సందర్భ 

ములు నగరములకుంగూడ. (గమముగా వ్యాపించినవి. చెంచులు, 

కురవలు ... ఆటవికవ స్తువులను నగరములకు. గొనివచ్చి అమ్ముచు 

నప్పుడప్పుడు తమెగేయ నృత్య విశేషములను నగరములందును, ప్లా 

లందును (బయోగించుటచే నవి నాగరిక బేశములందును వ్యావించినవి. 



(పథమభాగము లిల్రి 

“ ఇట్లు నగరములందు నభిరుచి గొల్పిన యా శేయవిశిష్టనృత్య 

దృశ్యములు, జక్కు-లవారు (యక్షులు, కళావంతులు) తర్వాత నగరము 

లందును (బయోగింపంజొచ్చిరి. ఏరి (ప్రయోగములందు దృశ్యమయిన 

నృ త్యాభినయనములతో పాటుగా నధికముగా గయ వచన రూపమైన 

(శవ్యరచనముగూడంజేరెను. కురవంజులకంకు యక్షగానములు పర్యా 

పృముగా (శవ్యములగు కని రచనములు గలని. పరి రచనములతో 

బహూువిధములగు పురాణకథ లెల్ల? చేరినవి.  కురవంజులలోని సింగి, 

సింగడు పాత్రలు మాటి రావు నల హరిశ్చం ద నీతా దమయంతీ 

చం_దమక్యాది పాత్రలు వచ్చినవి. కాని వీనిలో నాటవిక రచనా 

సంస్కార సూచకముగా * ఎజుకలసాని” పాత్రము వెలసినది. కుర 

వంజులలోని చేశి రచనలకంకె నత్యధికముగా పనిలో దేశిచ్చందో 

బద్దములగు గేయరచనలు (పబలినవి. _రాజసభలలో, 'దేవోత్సవము 

లలో, టోరి జాతలలో యతడు గంధ ర్యాది -వేషములు ధరించి వేశ్యలు 

(పదర్శించునవి గావునను నృత్యభర్శములకంశు గయధర గాము లధిక 

ముగాలగలవి కావునను నివి యక్షగానములనంబ జెను, కళావంతులలో 

నొక తెగకు నేయ జక్కు_లవారను వేరు గలదు. యశ్రాది వేషముల 

భరించి నృత్య గాన (పదర్శనములను గావించుటవేత నే వాతికావేరు 

వచ్చియుండును. . .... యక్షగానము లిట్లువెలసినను _పాచీనములయిన 

కురవంజి రచనములును యత్షగాన రచనా విధాన సంకలితమ్నులె 

-ఈకాలమునలనోడం గొన్ని సాగుచునే వచ్చినవి... భిన్న పాత్ర వేష 

భారణము లేక సింగి, సింగు ప్యాతలతో చెలసిన వీధి నాటకము 

లనంబడు కురవంజులు యక్షగాన రూపమునం బెంపొందినపుడు వేష 

శేదముగల పాత భేదములును బెంపాంబెను. ”” 

పె వాదము పిండి తార్థము కురవంజినుండి యక్షగానము పెను 

పొందినదనుట. అసలు (పభాకరశా(స్ర్రిగారి వాదమున కుపాధి గల్పిం 

5 



ల్ర4 అం + ధయమగాన వాజ్బుయ చరిత్ర 

3 జ వెన సందర్భము 5 రవంజ్ పెరిటం గొన్ని యతు.గాన [(వాయరచనలు 

వ. కర్లాటాం [భధ ఫాషపా మూ నము ముగా ౫ న్పట్టుటయే. అది యథా 

రమే కాన మూ వాదమున కొక పూ ప్రూర్యపత్ష.ముగ లదు. “మొుదథటివివు 

యము యతక్షాానము వేదతోం డక్కు_గొఅవంజిపేరిటి దృశ్యరచనలు 

17 శ త ముుదునాంటివి యే వాజ యమునందును. గన్పట్టుట లేదు. 

కాన కెజవంజి వేరంతేకోముందే చాలకాలమునుండి వినవచ్చుచున్న 

వనాల వొ స్తవము. ఆదు సే ప్రభాకరశ్మాన్మ్రిగారి_ వాదమెంతే వణుకు 

కత ్ లవన్ని పీ చో వరికీని వీంచుటకు ముందు కొణువంజి చరిత్రమును, 

క ఈవంజి యత్స్తచానములసంబంధములును ఒ రా్యాలోకించుటక _ర్హవము. 

లీ గ శజ్ఞమున కర్థమును తమిళ కొన్న డాంధ నిఘంటువు 

1. Kura- Varici- Woman of the Kurava tribe; fortune teller. 
4 Kind of dramatic poem. 

Vafci\ వంజ్ ) = Woman. 

ద నవమి 
/ ఎవం, కెజువతి - కొజవికి ) A female of the Koravas, 

who commonly is a fortune teller. ( కుజువంజెి, కుజ ల్లి) 
(F. Kittel's Kannada-English Dictionary ) 

ల. 2 (కురవంజి మ ర్రాpకళా, ఉ& gypsy dance; (ల. P. Brown’s Telugu- 
English Dictionary ) 

* Jbid. Kuravan.n [T. Korava, K. Korava, M. Kuravan] In haitant of the hilly tract, of the desert tract; Kurava, a caste of fowlers, snake catchers, basket makers and fortune tellers, Rurari. n. [K. Koravanji] a woman of Kurava caste. 
Kuri. v. tr. To foretell, predict, forebode; n. Omen, presage. 



(పథమభాగము వ్ 

b( లేక) కుజువంజి -- కొరవజాతి స్త్ర ఎలుకుది ( సూర్యరా 

యాంధ నిఘంటువు ) 

6 -- “ కొరవంజి అనుప్మాత (పవేశము గల యత్స్షగాన రచనకు కొర 

వంజి అనివేరు ” ( ఆంధ వాజ్బయసూచిక ) 

ఉపరి నిఘంటు (పలవాది తార్థములను బట్ట కొ”అివంజి శబ 

మునకు గాల[క్రమమున చెన్ని యర్లములు గలిగినను గొఅునజాతిస్ర్ర 

యను నరము సమంజస మెనదిగను (చాచీనమైనదిగను గన్పట్లును. 

ఈ శజ్బస్వరూప మేభాషయందును (పభాకరశాస్ర్రైగారు. పేర్కొని 
నట్టు కొరవ -౯ అంజె యనిగాన్సి లేక అంజ, అంజయ అనిగాని 

 మవేర్కొనంబడ లేదు. అన్నిట. “కట _ వంజి*ి యనియే చరొ_నం 

బడినది. * నంజి* యనునది తమిళభాషయం దొన్ష త్రి వాచక్ష 

శమనుట స్పష్టము. 

కొఅున జాతి గుణించి వారు దన్నీణ హిందూ బేశ ద్యిపకల్ప 

మంతటను వ్యాపించియున్న మొక “ దేశ (దివ రి ” తెగనారనియు, 

వారు భిన్న భాషా (పబేశములలోనుండుటచేగ భిన్న భిన్న నామము 

లతో ననణా నత్యంత దశ్చీణమునం గొరనలనియు, నాం(ధ బేశమున 

నెటుక లనియు వ్యవహరింపంబడు చున్నా రనియు, భిన్న ఫెవలనగాం 

దమిళాం్యధ క రాటములను గ లగా పులగముగా చాడుదురనియు, కొర 

వలు నెజుకలు నొక్కకోవలోనివారు ననుక సె యిరువురకి నెటుక 
చెప్పుట నృత్త తయె యున్న దనియు, . నిరున్రురును గొల్లాపురమ్మను 

నొల్తురనియుం 'దెలుగుంబేశపు కెజుకలవిషయమున. వృత్తివాచక 
మైన శబ్దమే వారికి జూతి వా; చకముగాం బరిణమించినదనియు థర్హ్సన్ 



లగ ఆం|ధయక్షుగాన వాజ్మయ చరత 

గారి దక్షిణ హీందూ దేశపు కులములు తెగలను గూర్చిన యాంగ్ల 

(గంథమున6 గలదు, 

కాని మై గోంథమున( గనొజవ జాలి _పాచినతనుగుజించి గాని 

వారి యాటపాటల గుజించిగాని చెప్ప(ఒడలేదు. (పాచిన తమిళ మహో 

కావ్యములలో నొకటియగు శిలప్పదిగారమునీ* * కరవై క్యూ_త్లు ? * 

అనయా కురవై అను నృత్యవి శేవ మొకటి తబచు వేర్కొనంబడినది. 

అది (పాయిక్ ముగా గురవలలేక కొరవల జాతీయ నృత్యవిశేపషమై 

యుండునని పలువురు పండితుల తలంపు. అది బహుభంగులుగా 

నుంకునని ళిలప్పదినారము వలననే తెలియుచున్నది. కాని ₹ెండు 

రకములు మా[తమే శి. గా. న. బేర్కొనంబడినవి. ఒకటి విషు (కృష్ణ) 

పశంసాత్మకముగా గొల్లభామలు చేయునది, ెండవది మురుగన్ 

(సు జహ్మణ్యస్యామి లేక కుమారస్యామి) (ప్రశంసాత్న కముగా కొండజాళతి 

కన్యలు (కెరవంజులు) చేయునది. చెండింటికిని (బ[కియలో నించుక భేద 

మున్నను నవి రాస క్రీడ ప| క్రియకు గాంత సన్ని హీతీముగా నుండును. 

తన్ని ర్యాహకల కవి పశుజాడ్య దుర్నిమిత్తాది భయాపహములను 

విశ్వాసము గలదు. ఈ కెంటికిని వరుసగా అచ్చియర్ కురదై, కన 

క్కూరనై అని వేళ్లు. కడమ కరవై కూతు రకములలో కార్కురనై 

యనునది కీతకాలానుకూల మైన గీశనృత్యములుగలది; వశైక్కురవై 
ముణొోక్కురవై యనునవి రణ జయసూచకముగా రథసన్ని ధిని జరుగు 
నత 

ఏ2. దీని రచనా కాలము గుణించి ఫేన్నా ఫు పాయములుగలవు, డీ. నివ 

శతాబ్ది యని (శ్రీ వి. ఆర్. ఆర్. దీక్షి తామగారి యఖ పౌయము. (చూ. వారి శి, గా, 
(ల 

అనువాదము - అనుబంధము నం, 2). 

* Kuravai. n. Dance in a circle prevalent among the women 
of Sylvan or hill tracts; Chorus of shrill Sound made by women 
by wagging the tongue, uttered on festive occaoasions (M. U. 
Tamil Lexicon). 



(వథమభాగము రి? 

నృత్యములు. ఇవిగాక కొజ్హవె ( చేవత ?) గౌర వారము జరుపంబడు 

కూత కటి గలదంట. * కై వివయములలో * కురవై *”” వేరును 

బట్లేయు నా కూత్తురకములలో నొకటి (కు[నక్కు_రదై ) కొండజాతి 

లె సు([బహ్మణ్య సామి (ప్రశంసాత్శకముగా( (బవ_రింపంబడునది 

కాంబట్రయు (కొరవలు సుబహ్నళ్యా రాధకులని థర్హ్చ్పన్ [గంథమున. 

గలదు. ఆయన భార్యయగు వర్లీ తము యింటి యాడుపడుచని వారి 

విశాాసము)* నది కొఅవంజులకు సంబంధించిన బే కావచ్చునని 

తలంపనగును. అక్షైనం గొబివజాతి యతి ప్రాచీనమైన దనియు వారికి 

గొప్ప నృత్వకశాభిమాన (ప్రతిష్టలు గలవనియుం జెప్పనగును. కురవలు 

(పొక్సార్మితక కాలమునకు. జెందిన యొక కొండజాతి దేశ దిమ్మిరి 

తెగ వారని శ్రీ ఏ. ఆర్. ఆర్. దీశ్షి తారుగారి యభిప్రాయము. 
కాని కడమ కరవై కూతు రకములకును వారికిని సంబంధముండి 

నట్లూహింప నశక్యము. అట్టి సంబంధ ముండినట్లుూపీంప నవకాశము 
గల యా కనక్కురనై మొనను వారిజాతీయ వృ_త్తిసంపదాయముల 

కోంత సన్ని పీతముగా లేదు. అందుచ నింతకంశు బలవ త్తేరమగు 

నాథారము న న్వెష్ంప నలయును. మదరావు విశ్వవి ద్యాలయ తమిళ 

నిఘంటువు కురనై యనణా నటప్ గిరి (వబేశ జాతి్రీలలోం _బాచు 

రము వహించిన యొక మండలనృత్యమని మూ[తము పేర్కొన్న ది. 

ఇది యపర్యాప్ప నిర్వచనము. వెళ్ళామాలై అనుతమిళ (గంథమున 

కిక. సె విషయముల గుణించి వివరములకు శ్రీ వి. ఆర్. రామచం(ద దీక్షి 

తారు గారి శిలప్పడి కారాంగానువాదము, పీఢ్రిక, అధోజ్ఞాపికలు - పుటలు 49, 

50, 59, 229, 231, 238, 275, 277, 2౦0, 281, 288, 297, 802, 3805 చూడ? 

డగును. 

* b|ద, పుటలు 281, 280. 

-- వుట 296, ఆధో జ్ఞాపిక నం. ర్ం 



లీ ఆంధయతుగాన వాజ్మయ చరిత 

(111-7) “* కొజ్తవంజి”” యనువేకు గన్పట్టుచున్నది. కాని యది 

యొక జయగీతము మా|తేము. (చూ. Tail Lex.) (“అసరాజిత భూరి 

భుజా కృపాణధారాజల శాంత శా తవ పరాగు” డగు నొక రాజేందుని 

(పశంస యందలి విషయమగును) కురవంజి యను నది తమిళ దేశపు 

దొంబడియాజు (పబంధములలో నొకటిగాం జేరొ-నంఒడినది,ో 

కుణుల్సీప్పాట్టు తె5(ఇ) ఫం సన్ని రుప్పాట్టియల్ , ఇళక్యృాణ చిందనై 

మొదలగు తమిళ లక్షణ్యగంథములందు కులు త్తిప్పాట్టు (కుజివతే పాట) 

"వేర్కొనంబడినది. అదిమొదట కుజ త్తి చెప్పు కరి(ఎటుక్రువిషమయముగా 

గల కురమ్ అను పడ్యరాపమున నుండెడిదట. తదుపరి యీాకురమ్ 

కలంఒక మను (పబంధమున నొక యంకము7గాం బరిగణింపం బడనదట. 

పినిషరిణామమే కురవంజ దృశ్య రచనమునకు దారితీసినదట. ఇట్టి 

దృశ్య రచనములు డీ. న 17 వ శ్ర తాచ్లీకి వ ముందు గానరావని తమిళ 

వాజ్మయ పరిశోధకుల తలంపు (1) మలయాళమున “కొరత్తి 

యాట్టమ్ ” అను వేర నీదృశ్య రచనము (ప్రయోగింపం బడుచున్న ది 

ది కని వేదిక, 
లా 

ఏఓ. చూ, నా, లి పు భాం. తమిళ గ 4ంఫముల చ 
౬... 

జక గ్రా Ee. రెండవభాగము, ఆర్. నం. 175 - ముతానంపర్ కురవంజి గూర్చిన 
—0 

35 (a). KurattipPattu - జ Poem in which a Kurava woman 

is represented as describing to a maiden her fortune in a love 

affair. (M. U. Tamil Lexicon). 

కిర్ (0) చూ. శీ ఎన్. పార్షసారధిగారి “కురవంజి నాటకము?” ఆను 

తమిళ వ్యాసము - ఆముద సురక్ష్ యను మదరాసు తమిళ సపత్తిక 1954 సం, 

డిశెంబరు సంచికలో (పక టితము. 

36. Vide. , ‘The Music of the Nrtya Natakas of South India’ - 

Thesis Submitted by Srimati మ. Gomati for the M. Litt of the 

Madras University. (4 Ms, copy of it is kept in that University 

Library) 
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కన్న డమునం గొరవంజి వేరనే కొన్ని రచనములిట్టివి వెలసినవి. 

ప్రాకృత భావలోను, మహారాఫ్హ్రభాహలోయాడ నొక్కొక కొరవంజి 

' వెలసియుండుట విశేపము.* ఇం దెద్దియు నంత (పాచీనమైనదికాదు. 

అన్ని యుం బదుసెండవ శ తాబ కిటీవలి వే. ఇంకం చెనుంగున6 గొరవంజికి 

గల ప్రసక్తి యెట్టిదో పరిశీలింపవలసి యున్నది. ఆంధ వాజ్మయమున 
మొట్ట మొదటగా నెజబుకతపాత (ప్రవేశమునకు, నామె యెలుక చెప్పు 

బమ్మెర పోతనామాత్యుని 

కృతియని చెప్పబడు విరభ్ళ దవిజయము నందు. గన్పట్టును. కాని 
వాలి 

ఘట్టమునకును నెక భాంగ్యంతర (పస్నక్ 

కొొరనంజి శబ్దము (ప[పథవమముగాం గ న్పట్టుట అయ్యల రాజు 

రామభదకవి (16 వ శ తాబ్లి) రామాభ్యుదయము నందు వా 

అణునుఖిో మధ్య లా[క్రియలు నాపరి భాషలు నొప్పంజిందు జ 

క్కిణి కొరవంజి మేళములం గేళికస సల్పిరి చేవతా నటీ 

వుణులకు బొమ్మ వెట్టు శయ మర్ల ళ తాళ నినాద పద్దతిన్ 

రణదురు రత్న నూపుర రుణం రుణముల్ మెణయంబదాహలిన్. 

(ఆశా వ్ర పద్య 181) 

(“ మేశముల *” అనుటకు “ వేవముల” అనుపాకాంతరము 

గలదు). జక్కి_ణితోపాటు కెరవంజయు నొకనాట్య (ప భేదముగం 

జెరొ_నంబకుట విశేవము. తంజావూరి విజయ రాఘవ నాయకుని 

లతకు ఆట నా 2 

37. . ‘Parvati Koravaniji’ By Venkayya G. 0. M. L. Kan- 

nada Mss క No. 1209. 

38. (Ofcourse by accident) a. Prakrit Koravanji G. 0. M. మ. 

Kannda Mss. D. No. 1128, Kanthirava Narasaraju Melana Nata- 

kagalu-- No. ఉ. 

b. Marathi-- ‘Devendra Kuravanji’ by: Serfoji-II; Saraswati 

Mahal publication., Tlanjore, 1950.. 
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(శ్ర శ, 1681 - 1678) రఘునాథనాయశాభ్యదయముి (ప్రహ్లాద 
చర్మిత% లందును జక్కిణితోపాటు కొరవంజి నాట్య (ప్రభేదముగనే 
చేరొ-నంబడినది. ఆంధ యక్షగానములలో. గొరవంజి వాలక మో 
ఏజయరాభునుని కాలమునుండియే క్రన్సట్టును. తదంకితములుగా 
వెలసిన యక్షగాన నాటకములలో- (1) మన్నా రుదాసవిలాసము. 
(2) విజయరాఘవచం।దికావిహారము. (కి) విజయ రాఘవకల్యాణము 
నను వానిలో నెజుకఘట్టము గలదు. అందు వి, రా. చం. వి, 
ఏ. రా. క. లం చెజుకత కొరవంజిగాం జేర్కొనంబడినది. ఆ రెండింట 
గొరవంజి వేపభావలు వర్ణితములై న దరువులవేరు “కొరవంజిదరువు” 
లని యుండుట గమనింపం దగినది. అప్ప టీమట్టునకుం గాన రాదుకాని 
యా మలితేరము నుండియే కొరవంజిశబ్దమే తాదృక్కావ్య వాచిగాం 
(జయు క్షమగుట గన్ప్సట్టును. అనలా జక్క్-ణీశ బమువ లెం గొరవంజి 
శ్చాముగూడ మొదట నొక్రజూతి శ్రీవాచకమె, ఆ జాతి త్రీ యాటపాట 
లాదికారణములుగా నొక నాట్య (పథేడమునకు నొక గీత పబంభ 

మునకును బీమ్మట నొకవిధమగు దృశ్య రచనమునకును బేరగుట 
గమనింపం దగినది. ఆ పరిణామ (కమము సహజమైనదిగచేతో౭చును. 

కీ. శం 1684 - 1712 సం. ల నడుమ దంజావూరినేలిన మహో 
రాష్ట్ర ప్రభువగు శకహాజీ యాన్థాన కవియెన ద ర్భా గిరిరాజక్రవి రచించిన 
'రాజమోాహన కొరవంజియు, 1 క. శ, 1704 - 1718 సం. నడుము 

39. తం. స, మ. (పచురణ, నం. తి. 1961, పుట 2], 

40. తం. స మ, శే. నం. 5ఉ1. ఆవతారక, 

+ (మ ఆం. సా, ప. ప్రచురణ, 1927, (2), (క)-ఆ, సము, కే నం, 
603, 602. 

4]. తం. సమ, శే నం, 509 = 511, 570 - ఇందు కొరవంజి, ఎబుకత, 
నింగి యను పదములు సమానారకముగా. (బయోగింపంబడి నవి, తొ 
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మెనూరియొడయం డగు కంఠీరవ నరసరాజు రచించిన కొరవంజి 

కక్లుయురే* దెలుప కొరవంజులలో ముట్టముదటి తరమునకుం 

జెందినట్లివి. అవి కొరవంజి పాతకం (బాధాన్యము గలపి,. ముందు 

నాటి విజయరాఘవ చం(దికా విహారాదు లందు. గొరవంజి పా్యతకుం 

(బస_క్కి యున్నను నవి కొరవంజులని వ్యవహరింప. బడకపో వుటకు 

గారణము అప్పటికి. గొరవంజికి దృశ్యకావ్య (ప్రసిద్ధి లేకపోవుట 

కావచ్చును. లేక్ష యా (గంథములందా ప్మాతయుం గడవు పాత్రలతో 

పొటొకటియె తగిన (ప్రాధాన్యము దక్కియుండుటం గావచ్చును. 

అందుచేతనే కాంబోలు గిరిరాజ కంఠీరవ రాజుల కృతులకుం బిదప 

సెజుకత పాత్రతో నేతాదృ్యగచనము - లనేకము వెలసియున్నను 
గొన్ని మ్యాాతమే కొరవంజులని వ్యవహరింపయిడినవి. 

ఇక (బకృతము - అట్లు వెలసిన కొరవంజులకును యక్షగానము 

లకును గల సంబంధము పరిశీలించుట క_ర్పవ్యము. ఆరెండు (ప(కియలును 

దశ్నీ ణ భారత చేశ (పముఖభావలగు తమిళ కొర్లాటాం[ధములందు 

మూండింటను వెలసియుంట విశేషము. కొరవంజుల వేరం దమిళ కర్లా 

టాం(థ (పాక్ళత మహో రాష్ట్రములందు వ్యవహరింపం బడుచున్న 

దృశ్య రచనములన్నియు. గొరవంజి ప్యాతవిశిష్టములు. అన్ని టను 

రచనాప్రక్రియ యచ్చుముచ్చు మన యక్షగాన రచనా (_ప్మక్రియా 

42. (పా. లి. ఫు ఫాం. కన్నడ (గంధములు - డి, నం. 1128. ఇందీతండు 

తమిళ కన్నడ (_నాకృతెములందు రచించిన కొరవంజులును గలవు. 

-- ఆర్యాచీన |; పబంధములందును గొన్నిట గొరవంజి పాత్రకు. బస కీ 

క న్పట్టును. ఉదా :- (1) శుక పతి (1, 95 - 100) ; (2) దశావతార చరిత్రము, 

VIL. 285 - 290 ఇందు జక్కి_ణివెంట కొరవంజి నృత్యవి శేషముగ నుగూడ 

సూచింప6 బడినది.) (8) వేంకటాచలమవాత్మ వ్ట్ము (7. 6 - 82, ఇంచెజుక 

ఫుట్లము సుదీర్గ ముగను సుందరముగను వర్షితము). . 
రు ఖు ల 

ల్ 
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సంవాదిగా నున్నది. కొన్ని కొరవంజులు యవగానము లనియే 

చేరొ_నంబడినవి. ఉదా : పార్వతి కొరవంజి యను కన్నడ కొరవంజి 

(గంధారంభమున [(గంధక_ర్త “కొరవంజి కు యవగానక్క కథా 

(పారంభవ డెంతనె” యని వక్కాణించినాండు. సన్ని ధిరాజు జగ్గకవి 

యను తెనుగుకవి తను రచించిన * ఎలుకల కురవంజి *”” యను (గంధ 

మును [- “కురవంజి యక్షగానము హో(ప్రబంధంబు” అని యవ తారిశలోను 

(గంధాంత గద్యయందును జేర నియున్నా (డు. అనంగాం గొరవంజియు 

యతకుగానమును రచనా (ప్రక్రియలో నభిన్నము లనియును, గొరవంజి 

పాత్ర (ప్రధానములె న యక్షగాన రచనలే కొరవంజి మరియొక 
వేరుమ్మాతేమనియు (గ్రహింపనగును. (ప్రదర్శన (ప్ర(క్రియలోయగాడ 

యతగానము, కొరవంజి - రెండును నృత్య కళాత కము లగుట నాని 

సంబంధమును జక్కి_ణి కొరవంజి నృత్వ్యములు పూర్ణ పబంధములందు 

జంటగా వపేర్కొనంబడి యుండిన విషయముగూడ సమ్మ్టింపం గల 

దేమోా! కాని కొరవంజినుండియే యక్షగాన ముత్సన్న మైన దనుటకు. 

(బబల (పతిబంధ కములు కొన్ని గలను. మొట్ట మొదటి సంగతీ కొరవంజి 

శబ్లము యక్షగాన నామోత్చ్పత్తిని సమర్థింపలేదు. పోనీ కొరవంజులే 

(పాచినములు, వానిని జక్కులవారు [ప్రయోగింప మొదలిడిన 

నాటి నుండియే వానికి యశుగానమను వ్యవహారము గబ్లియుండు 

నన్న చో నందులకు సమాధానము కొరనంజివేరిట యతగాన (పాయ 

మైన దృశ్య రచనము (క్రీ శ. 17 వ శతాబ్దికి ముందు వెలసిన జూడ 

గానరాదు. పదునేండవ శ 'తాబ్బకి ముందు వెలసిన యతగానములు 

మూ[తము నేం డుపలబ్దము లగుచున్న వి. కొరవంజులన్ని ట కొరవంజి 

పాత్ర కాన వచ్చుచున్నట్లు యకుగానము లన్నిట నాపాత గానరాదు. 

(పాచీన యతకతగానములందా పా(తకుం (_బౌముఖ్యముండి యదికాల 

+ పా). లి. ఫు, కాం. , డి. సం 15052. 
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క్రమమున దిగజారి యుండవచ్చునన్న చో బదునేడవ శతాబ్దికి ముందు 

నాటి యశు గానము లుపలస్థమగుచున్నవి కదా, యందొొక్క-దాని 

యందును నాష్మాత్ర(ప్రస కీక్టి కానరాకుండుశుల యను (పశ్న వచ్చును. 

అదికాక 17 శ. నుండియే యతగానములండా ప్మాతకుం (బాముఖ్య 

మతి శయించినట్లు తోంచును. అందుచేతను నీనాం డుపలబ్దము 

లగుచున్న కొరవంజి దృశ్యరచనలకంశుం (బాచినములైన యక్ష 

గానములు గన్పట్టుచుండుటచేతను  యత్షగానమునుండి కొరవంజి 

పుట్టనదనుట యెంత సమంజస మగునో, కొరవంజినుండి యక్షగానము 

(పాదుర్భవించిన దనుటయు నంత సమంజసమే యగును. అనగా 

నా రెంటికిని బర స్పరజన్యజనక భావసంబంభము లేదనుటయీకాని సంబంధ 

మసలే లేదనుట పొసగదు గదా. అది యుట్టిదో పైని వివరింప 

బడినది. మణీ యా సంబంధ మేర్ప్చడుటకుం గారణ మేేమె యుండునను 

ప్రశ్న వెన్నంటివచ్చును. (క్రీ, శ. 16-17 శతాబ్దుల నడుమనొక 
నూ బేండ్ర ఎవి చిలు కాం[ధనాయక రాజులు దశ్షీ ణ బేశమును బరిపా 

లించుట తటస్థించినది. అందు దమిళవాండు నడిబొడ్డగు తంజావూరున 

విజయరాఘవ నాయకులని కాలమున నాధ యవగాన వాజ్మయ 

మభ్యుచ్చ)య మందినది. చమత్కార జనకత యొక ముఖ్య (ప్రయో 

జనమై యానాండు యతుగాన మొక చాటు కావ్యముగాం బరిగణింప“" 

బడినది. ఆ కవులకు. దాత్కా-లిక విషయములు నందు వెవిధ్యము 

నుపాదేయము లైనవి. సమకాలిక జాతీయజీవన (పతిబింబన మా 

యతవ,గానముల కొక జీవలతణణముగా. దోచును. విజయ రాఘవా 

స్థానమున _ వెలసిన యతకుగానములలో నాంటి వివిధ రాజాస్థానో 

ద్యోగులు, పండితులు, కవులు, పురోహితులు, ము త్తేదువలు, గోలలు, 

చెంచులు జక్కులసాని మొదలగువారి పాత్రలు వేవభాపా విశేష 

ములు జూతివార్తాచవముత్కార చారువులుగాం. జి తింపంబడినవి. అట్టివో 
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నట్టే యక్షణానములందు కొరవంజియు నొకపాత యగుటలో వింత 

లేదు. కొరవంజు లెంత గిరికానన వాసినులై నను దఅచు పురములు 
జొచ్చి ప్రియకాంక్షులై న పురంధుల శెజుక చెప్పుట వారిముఖ్యవృ త్తి. 
వారి యాటవికమైన వాలకము పలుయాసలబాస, “కురి” చెప్పు 

నపుడొక కూనరాగముతో నెజుక దేవుళ్ళ చేకరువు పెట్టునొడుపు 
మొదలగు విషయములు జూతివారా చమత్కార (వియ్గులెన నాటి 

యక్షగాన కవుల నాకర్షించి యుండును. లేక కొరవంజి యప్పటిశే 

తొంబదియాజు తమిళ (పబంథములలో నొకటిగా, _బరిగణింపః 

బడుచుండినచో నా తంజావూరి -తెలుంగు కవులు తమ యక్షగాన 
రచనలలో దానిపోకడను (గహించిశేమో ! తమిళ దేశమున నాంధ 
రాజుల కాలమున నట్టిది సంభావ్యముగ చా + అంతియకాక భరత 

విద్యా (పయంభావుకులగు నాయకరాజులు బహువిధ "దేశీయ నృత్య 

నీత్త (ప్రబంధ విశేషముల యెడ నత్యం తాదరము జూవ్రినట్లు నారి 

వాబజ్బయము సాత్యుమిచ్చు చున్న ది. ++ అందు జక్కి_ణి కొరవంజు 

లకు గూడ వారి యాదరము లభించినది. మన వాజ్బయమున నా 

"రండును దజచొకదానివెటట నొకటి జంటగా బేర్కొనంబడుటం 

జూడ నాిండింటికి చేదో సాద్భుశ్య ముండీనట్లు తోందును. కాని 

యాం(ధ్ర (ద్రవిడ చేశములం దవి సమానాంతరముగా. బరస్ప రాను 

_} విజయరాభువ. రచిత రఘుచా ధాభ్యుదయాదులందు దొంబడి యాజు 
తమిళ (పబంధములలో నొకటియగు “జాలా? (పబజంలధపు పోకడగలదు. చూ. 

శ్రీ మల్లంపల్లి సోమ శేఖరశర్మ గారి కేద్రిక్ట, 

లా చూ. విజయరాషఘ్టవుని (పవోద చర్మిత్ర, చెంగల్వ కాళకవి రాజ 

నోపాల నిలాసముల యవతౌరికలు. (రా. గో. వి, నంసాడ జక్కిజితోపాటు 
కొరము, కొరవంజి దృశళ్యరచనకు మూలమెనది, నాట్యబంధము-గా( బేర్కొ_నం 
బడినది, 1 _ 28) 
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బంధ నిరవేక్షముగనే వర్ధిల్లు చు వచ్చియుండును గాని వానికతి 

(పాచీనమెన సంబంధ ముండిన చెపు గానరాదు. ఏమైన సంబంధ 

మేర్చడి యుండిన నది నాయకరాజుల కొలువులోనే యుర్పడి యుంజె 

నేమో ! ఒకవేళం గొరవంజి యవగాన (పాయమైన దృళ్యాత్మక 

సాహిత్య (ప్రక్రియగా వెలయుటకు నాయకరాజుల కృషియే మూల 

కారణ మగునేమా! అసలు యతశ్షుగానము తమిళుల కాంధులు 

పెట్టిన భిక్షగనే తోచును. + ఇదినిజమైనను గాకపోయినను వేటూరి 

వారి వాదము నిలువజాలదను విషయము మోద నిరూవీంపంబడినది. 

అసలు వారి కురవంజివాదము.  యవగానము మాట యటుండ 

సంస్కృత నాటకోత్ప త్తి విషయము దాక నరసాగినది. “ చేశిరచన 

లలో నుండి సింగి సింగండు కోణంగి, దరువు అనునవి నటీనటులుగను 

విదూవకుండుగను (ధ్రువగను సంస్కృత నాటకములం జేరెనేమో యని 

కూడ 'యోజంపందగినట్లున్న ది. * అని యనియున్నా రాయన. * అశ్ల్లే 

“ కురవంజులలోని సింగి సింగడు ప్మాతలు మారి రామ నల 

హరిశ్చం్యద సీతా దమయంతీ చద మత్యాదిపాత్రలు వచ్చినవి. ” 

అని యక్షగాన విషయమున ననియున్నారు. కాని యట్లు సింగి, 

సింగ (డు పాత్రములకు మాలతుగా రామ నలాదిపురాణ (పసిద్ధములగు 

-[- తంజావూ'ప నాం నాయక రాజుల పొలించిన కాలమున నిట్టి ది 

సంభౌవ్యముగ దా, నాయకరాజులకు ముందు నాంట యక్ష గానములు తేమిళమున 

లేవ. తెనుగు య, గా. లనే కొన్నిటిని తమిళకవులు “* తర్జుమా”) చేసికొని 

యుండుట విశేషము. ఉదా :- రాజగోపాలన్ ఆను కవి రచించిన “* సుక్కి_రీవ 

విజయం *) అను తమిళ యక్ష గానము, (పా. లి, పు, ఫాం, డి, నం. 509 = 511) 

మన కందుకూరి రుద్రకవి సు(గ్రీవ విజయమున కనువాద (పాయ మెనది. (తమిళయక్ష 

గానములంచైన నన్నిటను గొరవంజి బ్మాత లేదు, అందులకు నీ సుక్కిరీవ విజయమే 

తార్క్మా_ణ) 

* సుగ్రీవ విజయ పీకిక పుటలు 6 - 7. 
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పాతములు యతశక్షుగానములందు( (బవేశించెననుట “ సబబు” కాదు, 

పుఠాణపా(తే లకును సింగి సింగండు పా(తేలకును చేక్షత్ర (పస క్తిగల 

యక్షగానము లనేశము గలవు. * ఎటుజూచినను _ వేటూరినారి 

వాదము నిలుచునట్టు చేదు. కాని వారానాద సందర్భమున యక్ష 

గానము గుజీంచి చెప్పిన యితర విషయము లనేక మమూల్యము 

లె నవి. అవశ్యము (గాహ్యములును. వారును యకత్షగానమునగు 

జక్కుల వారితో గల సంబంధము గు ర్తించియుంకుట గమనింపందగనదిం 

వేటూరి వారీ కొరవంజి - యశత్షగాన సంబంధ చాదమును 

(బతిపాదించిన డినములలోచే మజికొంత మంది పండితులు నట్టి 

యభి[పాయముల నే వెలిబుచ్చిరి. (త్రి చింతా దీవ్చీ తులుగారు *కొన్ని 

యత్షగానాలలో కొరవంజి పాత వుంటుంది. అట్టి యక్షుగానాలకు 

కొరవంజులని వేరు ,........ తెలుగు యతఠుగానాలు (వశ _స్తమైన 

వాజ్మయ శాల్లు అనిన్నీ, (చావిడ వాజ్మయంతో సంబంధం కలవి 

అనిన్నీ వెల్లడి అవుతోంది. * అని ([వాసియున్నా రు. నిన్న మొన్న టి 
దనుక జాలమంది పెద్ద లీ వాదమునే యామోదించుచు వచ్చిరి, 

ఆచార్య (శీ ఖండవల్లి లశ్షీ శైరంజనముగారు “రూపకావిర్భా 

వములో మొదటిదశ  కురవంజులు వెడలుట ...... కురవంజులు 

అటవికుల మూలమున పట్టణములకు (పాకి నగరకవులు కురవంజుల 

వంటి రచనలు చేయసాగిరి. వీనిని (పదర్శించువారు జక్కులు గనుక 

నివి యక్షుగానములను వేరుడాల్స్చెను. * అని వేటూరివారి వాదము 

ఉప, తరగొంవ వెంగమాంబ శివవిలాసము, కొరిమెల్ల కురవంజి ( పా. లి. 

పు, ఫాం. ఆర్ నెం. 978) 

ఉక. చూ. వారి “ కొరవంజి’? అను వ్యాసము - ఆంధ్రపత్రిక (పమాది 

సంవత్సరాది సంచిక 
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సనామోాదించిరి. ఏరును యత్షగాన నామోత్స్ప త్తి తి విషయమున జక్కుల 

జాతిసంబంధము నవళ్యము నంగీక్షరించిన వారే." 

మొట్ల మొదటగా నీ కొరవంజి - యక్షగాన జన్యజనక సంబంధ 

వాదము పాదు నగల్చి “కొరవంజినుండి యకుగాన ముత్సే త్రి 

యాయెనని చెప్పుట సరికా” దని నిభాకించి యతుగానోత్స త్త న 

భ్యుదయముల గూర్చిన పరిశోధనలో విశేవకృషి సల్పి పూర్వ 

పరిశోధకులకంకు నెక్కుుడు విశేషములుదెల్సి భావిపరిశోధకులకు 

మార్గదర్శకులై నవారు డాక్టరు (శ్రీ నేలటూరి వెంకటరమణయ్యగారు. 

యక్షుగానోత్స_్తి విషయమై వారి యభిప్రాయము లెట్టివో కెలిసి 

కొనుట యవశ్య కర్తవ్యము, 

(క) బొమ్మలాట -యక్షగాన ము+:- 
బొమ్మలాటల పరిణామమే యతగానవముని శీ వెంకట 

రమణయ్యాగారి యభిప్రాయము. “యకుగానములు మత(ప్రచారము 

కొొఅకు (ప్రభవించినవిగాని వేడుక కొజకుంగాదు. మతబోధ కొజుకు 

మన (పాచీను లవలంబించిన మార్గములలో. బురాణేతిహాసాదులలోని 

గాథలను జన సామాన్యమునకు( గన్నుల గోట్టునటు (పదర్శించి' 

చూపుట యొకటి. బౌద్ధమత (_పచారమునకు అశోక చక్రవర్తి యీ 
మార్గమును ననుసరించి నట్లాతని శాసనములవలన( చెలియుచున్న ది. . 

మత (ప్రచారము నకు మిక్కిలి యనుకూల మైన సమయములు యాత్రలు, 

ఏనిని మనము జా(తేలనియు దిరునాళ్ళనియు చజెప్పుదుము. ఆసమ 

45. చూ. వారి “అంధ్ర సాహిత్య. చరిత్ర సం్యగ్రవాము )7 = వుటలు 208-210. 
£6. చూ, వారి “యక్షగానము. తంజావూరు?” అను వ్యాసము _ అంథ 

పత్రిక ఖర సంవత్సరాది సంచిక. (1951 - 52), 

-1- ఈవిషయమై యిదివబికొక వ్యా సము (ప్రకటించి యుంటిని, చూ, భారతి. 

ఆగస్లు, 1955. 
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యములందు కూడ వేలకొలది జనులను వినోదపెట్టుచు దన్నూలమున 

ధర్శబోధభన సేయుట కొటుకీ (పదర్శనము లేర్పడినవి. ఇట్టి (ప్రదర్శనము 

లాద్యమున కొయ్య బొవ్యు శల మూలమునను దోలుబొమ ల మూలము 

నను సా7డివి. నూ(త్రఛారుడు = అనగా బొమ్ములకుగట్టన చారములను 

ధరించువాడు - కథను గేయము” వాడుచు దదనుగుణముగ దారము 

లను లాగి బొమ్మల నాడించువాడు, ఇట్టి బొమ్ములాటలు శివరాత్రి 

మహోత్సవ సమయమున (శ్రీశెలమునందు (ప్రదర్శించు వారని 
పాల్కురికి సోమనాథుని పండితారాధ్య చరిిత్రమున గలదు, 

భారతాది కధల చీర మజుగుల 

నారంగ బొమ్మల నాడంచు వారు 

కడు నద్భుతంబుగ గంబ సూ(తంబు 

లడరంగ బొమ్మల నాడించువారు 

ఇందొకటి తోలుబొమ్మలాట.  మజియొకటి కొయ్యబొమ్మలాట. 
ఈ బొమ్మలాటల పరిణామమే మన యతుగానము. కాలక్రమమున 
బొమ్మలకు బదులు మనుజులే (పదర్శించిన నెక్కుడు (ప్రయోజన 

కరమగునను నభ్మీపాయము గన్లినది. కథలయందలి పాత్రల కర్ష్యమెైన 
వేషములను ధరించి నర్తకులు (ప్రదర్శింప గడంగిరి. తొొలుదొ ల్ల 

బొమ్మలాట సం(పచాయము ననుసరించి మూక నాట్యముగ (బారంభ 

మైనది. సూత ధారుడును నతని తోడివారును గేయరూపమైన కథను 
బాడుచుండగా నుచితవేవధారులైన నర్తకులు తదనుగుణముగ 
నభినయము సేయుచు నాట్యము సల్పెడివారు. కేరళ బేశమున నేటికిని 
వాడుక యందుండు కధకళ్ళి దీనికి దార్కాణ. నర్తకులు మూక 
నాట్యముతో. జిర కాలము తృప్టినంది యుండలేదు, కొయ్య, తోలు 

బొమ్ములవలె సనూ(తభధారుని పాట కనుగుణముగ నాడుట వారికి 
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నచ్చలేదు. శెండుకార్యములను చామే నిర్వహించిన స్వారస్య మితోథధి 
కముగ నుండునని మెంచి తామే పాడుచు తదనుగుణముగ నభినయము 

సేయుచు నటింపం గడగిరి. అంతట మూకనాట్యము యవగానముగ 

బరిణామ మందినది, * 47 

వెంకట రమణయగారి నాదమును బరిశీలించుటకు ముందు 

సం[గహముగా బొమ్ములాట చరిితమును, దాని! యత్షగానముతో. 

గల సంబంధమును బరామర్శించుట లెస్స. 

అతి_పాచీన కాలమునుండియు మన బేశమునందు బొమ్మలాట 

యొక (పసిద్ధజానపద వినోద కాలశ్షేపముగా నొక నిసర్లమనోజ్ఞ కళా 
స్వరూపముగాం బరిఢ నిల్లుచు వచ్చినది. అసలు వెంకటరమణయ్య 

గారు సూచించిన పరిణామ(క్రమ (ప్రకార మదేరూపకోప స్థితికి దారి 
తీసిన దనవచ్చు. - బొమ లాటకు _బవహ్మావంటివాండు సూత్రధారి. 
సూత్రధారి శబ్బము తరువాత తరువాత నాపణారికముగా రూపక (పసా 

వనల శెక్కి నను బొవు శ్రలాటకుం గుదిరినంతగా  భరూపకమునకుం గుదు 

రదు. సూ(త్రముపట్టుకొనినంగాని బొమ్మల యాటయేలేదు. అందుచేత నే 

యా మాట పుట్టయుండును. బొమ్మలాటకుం గానుపు లయినవని యూ 

పీంప(దగిన రూపకములందును గొన్ని టనున్న సూ తధారుని వాలక 

మూాస్న్యృతిచివ్నామని చెప్పవచ్చును. అశోకుని శాసనములలో విగహ 

ప్రదర్శన సూచన యున్నదనగా, భరతనాట్య శాస్త్రములో సూత్ర 

ధార్యపస క్తి యున్నదనంగా [్రీస్తుపూర్వము రెండు మూడు శతౌబ్దుల 

ఉ7. చూ. వెంకటరమణయ్య గారి “ మధుర తంజావూరు నాయక రాజుల 

నాటి ఆం(ధవాబ్బయచరిత్ర ౫)” అను([గంథము - అయిదవ (పకగణము, 

+ (శీ ఎ. వి. కీతుపండితుని వాదమునకు చూ, అతని *San5krit. Drama’ 

అను[గంథము, పుట 52-57. ఈ విషయమింకను విచార్యము. 

? 
క్షే 
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నాటికే బొమ్మలాట (ప్రదర్శనములు మన దెశమున వ్యాప్తి నందినవని 

యూహింపనగును. సంస్కృతే మహాభారత మునంగల (£IICCXCV-5) 

రూపోప జీవన మను విషయమును గుజీంచి నీలకంఠ పండితు. డిట్లు 

వ్యాఖ్యానించించినాయ : :_ “* రూపోపజీవనం జాల మండకికేతి దాళ్నీ 

ణా త్యేషు ప్రసిద్దమ్, య(త్రసూత్ళువన్తుం వ్యవధాయ చర్శమమయైొ 

రాకారైైః రాజూ వూ త్యాదినాం చర్యాం (పదర్శ తే” అని, $8 

అనలా రూపోప జీవన మనునది జూాలమండవీఠ యనుపేర దక్షిణదేశ 

మున. (బసిద్హమెనది. అందు పలుచని బట్టపై జర 2 పు[తికల ద్వార 

మున రాజామా త్యాదులు చర్యలు (పడర్శింపబడును - అని యర్థము, 

ఇచట రూపోపజీవన మను మాట గమనింప(దగిది. రూపోరోపము 

వలన నేర్చడు రూపక కళావిర్భూతికి. గారణభూత మై యుండు నన 

దగిన బొమ్మలాట కా వే రెంతయు: దగియున్నది. దీనినిబట్టి బొమ్బులాట 

(ప్రాచీనత యింకను వెనుకళుం బోవును. (క్రీ. శ. 10 శతాబ్దినాంటి కివి 
"దేశాంతరములకు. గూడ వ్యావించినవి. జావాలో వీనిని వాయంగ్ 

క్లిటిక్ (కొయ్యబొమ లాట). వాయంగ్ పూర్వ (తోలుబొమ్మలాట) 

అనియు నందురు. అందు మన రామాయణ మహసహాభారతగాథలే 

(ప్రదర్శింపంబడుచుం (బజాదరము బొందుచుండుట విెకీవము.ీ 

ఆగాథలు “లాకన్లు” అను రచనావిజేవము ద్యారమున నాఖ్యాతము 

ఓరి, ఈవిషయ మిచట డా. ఎమ్. కృష్ణమాచారి ‘History of 014581. 
calSanskrit Literature’ అను (గంధము (Item No. 170) నుండి 

(గ హీంపంబడినది. 

£9. చూ. (శ్రీ మల్లంపల్లి సోమ శేఖరళర్మ గారి ఈ వాయంగ్ ఆటలు -- జావా 

ద్వీపవాసుల వినోదములు ౨) అను వ్యాసము - ఆంధ్రప(తిక (పమాది సంవత్స రాది 

సంచిక, 



(పథమభొగము 51 

లగుచుండును, 0 దశీణ౫ా నా దేశమున ఫుకీన్ రాష్ట్రమునం దోలు 

బొమ్మలాటల చరి(త్రను సంగ్ వంశ రాజుల కాలము (కీ. స్ట 

960--1279) నుండియు. గనుగొనవచ్చును. బౌద్దగాథలు, జానపద 

గాధలు నితివృ_త్తములుగా నత్యంత మనోహరమైన సంగీతము కథా 
వాహికముగాం గల నాటక రచనలా బొమ్ములాటల కుపయు_క్తము 

లగుచుండెనని తెలియుచున్నది. * [క్రమక్రమముగా బొమ్మలాట 

(ప్రపంచవ్యా_ప్తమైన (ప్రతిష్ట గడించినది. ఆంధ బేశము నందును 

బొమ్మలాటలు చాల కాలమునుండి (పచారము నందుండిన ట్లుూాహింప 

నగును. చాలకాలమునుండి మన వాజ్బ్మయమున బొమ్మలాటల (ప్రసక్తి 

తీఅిచుగచే కోన్సించును. పాల్కురికి సోమనాధుంయు భారతాది కథలు 

మన బొమ్మలాట (ప్రదర్శన వస్తువులని వా[కుచ్చినాండు, 

(వతి బొమ్మలాట (పడర్శనమునకును నేవో యొక కథావలం 

బన ముండును. అయితే ఆ క ధాఖ్యానమున కుపయు కృమెైెన రచనా 

పక్రియ యొట్టిది యనునదిపుకు పరిశీలనార్హ్హమైన విషయము. బొమ్మల 
నాడించుచు. చొరనినుకనుండి పద్యములలో, పదములలో దరునులలో 

నాయాపా(తల (పవేశ (ప్రసంగాదులతోం గథ నడుపుచు నడువు 

సంధి వచనములతో న(ప్రదృుశ్య కథాను సంభానము చేయవలయును. 

అందులకు సాహిత్యము నా(శ్రయింపవ లెను. బొమ్ములాటలలో. గేవల 

గద్య ర్యక్కిగట్టదు. అందుచేతనే యేదేశములోనై నను బొమ్మలాట 

(పడర్శనకు వెనుక గేయ భాగాధిక మై యాపకోపయు_క్షమైన రచనయీ 

(పయోగింపంబడుట పరిపాటి. పాశ్చాత్య దేశములలో నాధారణ 

50. “The Mahabharata and the Wayarng in Java” By 
Dr.B. R. Chatterjee -‘ indiaanl Java’ (Greater India Society 

Bulletin No. 5. Part 1, PP. 48-50.) 

51. Vide., PP.15 of ‘Folk Arts of New Coina’-— The 

Foreign Languages Press Publication, Peking, 1954, 



ద ఆం(ధ యమాన వొజ యచ రత 

ముగా “ఓపెరా” లను గేయనాటికల నుపయోగింతురు. వాని 
యుపయోగమును గూర్చి యొక (గంథము*ిలో నిట్లు వివరింప 
బడినది. 

"Musical plays and operas if specially arranged, can be 
given by puppets. One ad vantage of opera on the puppet stage 18 
that the conventional gestures of the Singers are well within 
the capacity of the puppet but besides there is the possible 
iafluence any production might have towards increasing inte- 
rest in the opera”. 

అనయా గేయనాటీకల నొక - (పత్యేక దృష్టితో రచించినవో 
వానిని బొమ్ములతో. (బదర్శింపవచ్చును. అట్లు (పదర్శించుటలోం 
గేవల గేయనాటక' (ప్రదర్శకులు సాం(ప్రదాయికముగా. జూపవలసిన 
యభినయాంశముల నాబొమ్మలే యాడుకొనం గలవు. జూవాది ద్వీప 
వాసుల లాకన్లు మొదలైన విట్టివే, సంస్కృతమున. గాడ జర 
పు(తికా _(పదర్శనముల కుద్దిష్టము.లై నవి ఛాయానాటకము లనువేర 
నొకతేరగతి నాటకములు గలవు.® ఆశే రాంగ్లమునందలి “షేడోవ్లే”' 
(Shadow play) అను దానికి సమానార్హకముగాం గుదిరియున్న ది. 
తో లుబొమ్ముల నాటలోం బెరకు వెనుకను, దివ్వెకు ముందు నుంచె 
దరు, (పేతుకులకుం గనంబడునని వాని ఇకాయలు మూత మే. అందు 

లకే ఆవేరు. కొయ్యబొమ్మృలాటలో : తెర మజుగుండదు. కాని 
వానికిలహూడ భఛాయానాటక్ర (గంథములు పనికిరాక్షపోవు. 

బొమ్మలాటకుం చాశ్చాత్య దేశములలో “కీసారా” ట్ర, 
జావాది ద్విపములలో లాకన్లు మొ% మన దేశములో సంస్కృతమున 
టమ. 

dR, The puppet Book Editered by మ 7 Wall; Faber and Faber publication., PP 187-188. 
55. డాం ఎమ్. కృష్ణమాచార్యులు వారి సంస్కృత వాబ్మయ-చరిత [గ్రంథము 

నందు. గొన్ని ాయానాటకము లుదాహరింపంబడినవి, చూ. నం, 770-72, 775. 



(పథమభాగము కలీ 

భాయానాటకములు మొదలైన వానిన ల. గన్న డాంధములు యతడు 

గానములకుం గాణాచు లగుటచే నాయారాష్ట్రములందు యతగాన 

ములు నుపయోగపడుచున్న వి. 

మైసూరు రాస్త్రమున “చక్కలద గొంజ”, “న్నూతేడ 

గొంబె” అను వేళ్ల వ్యవహరింపంిడుచున్న తోలు - కొయ్యబొమ్మ 

లాటలకు వెనుక పాటగా యత్షగానములే ఉపయోగింపంబడుచున్న పింకీ 

ఆం(ధ దేశమున సినా౭ డక్కు-డక్కొ-డ మిగిలియున్న బొమ్మలాట 

వారి (ప్రడర్శనములు చూచినచో వార లాయా(పాంతేపు యక్షగాన 

కవుల రచనలను వినియోగించుకొనుచున్నట్టు తెలియును. అసలు 

కొందు యశుగానకవులే బొమ్మలాటలను దృష్టిలో పెట్టుకొని 

రచించినట్టును తెలియనగును. 

క్రీ. శ. 1850 (పొంతమున గంజాముజిల్లా గుజ్జువాడ నివాసి 

మరింగంటి భట్టరురామానుజాచార్యులు రచించిన (శ్రి రామనాటకము 

‘ బొమ్మలాట రామాయణము” (పా, లి. పు. భాం, ఆర్. నం, 

966) me (బసిద్ధివౌందినది. వంది లక్ష్నుణమూర్భ కణాభాొగము 

బొమ్మలాటలలో నెక్కు-వ (ప్రచారము గాంచినది. ఇది 1908లో ఎద్దన 

పూడి సంజీవయ్య అండు సన్ వారిచే మదరాసు మురహరి ముదా 

తురశాలయందు ము(దింపంబడి _పకటింపంబడినది. తద్దంంథసంపాదకు 

లగు యర్లంకి వేంక కేశ్వర్లు నాయుడుగా “రిది చర్మపు విగవాము 
లతో నాట్యము చేయుచుండ (డామాకు అనుకూ లంబగునట్టు పరిమ్మ 

. క్ Vide (a) ‘Bhagavata Plays in Mysore’ by Sri L. Nara- 

simhachar - Chap. x, item [1 The Highth All India Oriental 

Conference Volume, Mysore, 1935. (b) ‘ Yakshagana and other 
Plays Of Mysore’ by Sri 5. Srinivasachar - March of India, 
Vol, IV —- No. 6, 



రత్త అఆం[ధయక్షగాన వాజ్మయ చరిత 

రించి” నట్లు డాని యుహోర్దాతమున నున్న ద్. డీ. న, 1855-1915 
(పాంతీమున గుంటూరుజిల్లా నర్సారావువేట తాలూకా విప్రులపఖ్లె 
అగ్రహారము వాస్తవ్యులు చతు ర్వేదుల వెంకట నరసింహయ్య గాద 
తేమ _దౌపదీవస్ర్రాపహరణము, నీమంతినీ పరిణయము, రాధాకృష్ణ 
సంవాదము మొదలగు యక్షగానములను బొమ్ములాటవారిచే నాడిం 
వెడివారట. 19 వ శతాబ్ద చివర ఏశె సుబ్బరాజు గాజుల సెంద్లూరి 
శేమగిరిరాజు అనువారు రచించిన సంత వేలూరు కుక లవుల నాటకము 
“ఆరు రా|తీళ్లు నాటకమునకును బొమ్మలాటకును ఉప యోూగముగా 
రచింపబడి” నట్లు గంథ ముఖపతముపె 6 గలదు. ( ఒక (పచురణ:- 
వెష్టు వార్టు అందుకో మదరాసు 1981). క్రీ శ. 189కి లో పర్లా 
కిమిడి కడనున్న _పాతపట్నము వా _స్త్వవ్యుంయ కోట వెంకటప్పయ్య 
శాస్త్ర యను నాయన చబాణానుర నాటకవును యత్షగానమును 
రచించి (ఇది 1894 లో మదశరాను ఇండియన్ లా (పెస్సులో 
ము[దిత మెనది ) దానికి బీకిక తాచే (చూయుచు నందు * ఈగేయ 

(ప్రబంధము చర్మవిగ్రహములచే నాడించాటకు, వేవముల ధరించి 
నాటక మాడుటకును అనుకూలము నుండునటుల రచింపుండని 
నా మి(తులొక కొందరు (పో త్పాపరచినందున నేనందుల కయ్య 
కొంటి * నని (వాసెను. ఇందు లొట్టకి త్తక్కు రత్నాలు, పోలిగాడు 
నను పా(కేలు, నా పాకల హాస్య పసంగములు నచ్చు మచ్చు 

బొమ్ములాటలలోని జుట్టుపోలిగాడు, బంగారక్క, గంధోలి గాళ్ళ 
పాతలుు (వసంగములవలెనే యున్నవి. అసలు వారల సంబం 
ధము, సందర్భము నట్టివే. కొన్ని బొమ్మలాటలలో ేతిగా డొక్ట 
సాం(పదాయిక హాస పాత, శేతినాయని వాలకము చాల యశ్, 
గానములలో? గూడం (ముఖగ్లిముగా తంజావూరు కృతులలో? గన్న 
ట్టును. కొన్ని యచ్చయిన యక్ష్శాానములలో నందలి పాత్రల 
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బొమ్ములుగూడ నచ్చుకాయడి యున్నవి. పరిశీలించినచో జాలమట్టు 

నకు బొవు లాట వాలక్ ములే గుర్తునకు వచ్చును. బొమ లా టవారు 

తమ (_పదర్శనములలో. దణుచు లమరశ్లోకముల నేక్షరువు పెట్టుదురు. 

అమరన్లోకము లుడాహరింపంబడిన యక్షగానము లనేగకము గలను. 

ఉదా :-- జిల్లెళ్ళమూడి నంకట రామదాస మాత్యుని జాంట 

వతీ కల్యాణము (ఆం, సా. ప. (ప్రతి నం. 5006) మొ! అట్టివి కొన్ని 

బొమ్మలాటలకు నుదివముటె నవే యని చెప్పవచ్చును. 
దబ 

ఇవీ కారక బొమ్మలాట వారివే కొన్ని రచనలు గలను. మద 

రాసు పాచ్యలిఖత పు స్తకభాండాగారమున బొమ్మలాట పోస్యనాటక్ష 

మను నొక తాళష్యత (గంథము గలదు. (పతి నం. ఆర్. 18904). 

[గ్రంథములో బలుతడవ లిది దక్షీణ సింహాసనాధిశరుం కు విజయ 

సేతు రఘునాధభూపాలుని నాటకశాలకు సంబంధించినదిగా? 

'బేర్కొనం బడినది. ఇదియొక బొమమ లాట (ప్రదర్శనకు (వస్తావన 

(పాయమైన రచన -- అసలు బొమ్మలాట వారాడందలంచు కొన్న ది 

శ్రీకృష్ణవిలానమ(ట. కాని శేతిగాని పెళ్ళి యీ (ప్రస్తావన యందలి 
(పథాన విషయము. ఇందు (పదర్శన సూచనలు, హాంగు వివరము 

లును గలవు. ఆ(పదర్శన (పక్రియ కొంత వజ కానాంటి దక్షిణ 
"దేశీయ యక్షగాన (ప్రదర్శన(ప్ర(కీిమా సంవాదిగా నున్నట్లు (గహింప 

వచ్చును. ఆ రచనా ధథోరణియు నశ్లుయున్న ది. బ్రిది బొమ్మలాట వారి 

రచనగనే తోంచును. బొమ్మలాట సంబయ్య యనుకవి (ఇతనికాలము 

కీ. శ. 1750 (పాంతమని కశ్షాటకవి చరితలో. గలదు. ఇతని తండి 
సిద్ధయ బొమ్మలాట శాసనుడు. మోహనకవి బిరుడాంకితుండునని 

యితని (గ్రంథములలో గలదు)  తెనులసున కిరా తార్జునియము 

(పా. లీ, పు. భాం, డి. నం. 1849 - 1851). కన్నడమున కరియ 
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బంటన విజయము (డి. నం. 1169), సారంగధర చరితము (డి. నం, 

1212, 1220 అను యశుగానములను రచించి యుండెను. 

ఆం(ధకవి తరంగిణిలళో (సంపుటము 9-ప్రుట 246) బొమ్మలాట 
వారిని గుజీంచి శ్రీ చాగంటి శేషయ్యగా రొక శాసనవిషయము 
నుటంకించిరి “కడప మండలవుందలి కమలాపురము తాలూకా చిడికి 

రాల (గ్రామమున చందవమయ్య యను నతండును (ఇతనిని బొమ్మ 
లాట రయితు అని యందురు.) బొవము లాట యమృత కవి యను నతం 

డును తేరనాటకము లాడుటనై. పెదచిట్టయ్య యనునతని కిచ్చి నట్లాక 
శాసన మున్నది.” అని. దీనినిబట్టి యానాంటి బొమ్ములాటవారి 
“స్తోమత” యు వారికి. చెరనాటకములందు. గల యఖిని వేశమును 
చేట కెల్ల ము లగుచున్న వి. కెరనాటకము లనలా యక్షగాన[। పాయ 

ములై న (పడర్శనములై యుండునని యూహింపనగును. అబొమ్మ 

లాట వారిలో చోూహనకవి, అమృతకవి అను బిరుద నామములు, 
సంబయ్యవంటి యకుగాన కర్తలు నుండుటజూడ వారు తము బొమ్మ 
లాటల కుపయు_క్రములగునట్టి యక్ష గాన (పాయములై న రచనలు 

చేసికొనుట కే కవిత్వము నవలంబించి నట్లు తోచును. 

యె విషయములను. బట్టి బొమ్మలాటకు యత్నగానమునకును . 
చెంతటి సంబంధము గలదో తెలియనగును. సంబంధమే గాదు 

సాదృశ్యమును గలదు, సంబంధ సాదృళ్యములలో నొకటియున్న చోట 

రెండవది యుండుటయు సహజముగదా. వాల యక్షగానములలో 
స్తూత్రధారుని (ప్రసక్తి గలదు. సంస్కృతీరూపకములలో స్థాపనతో 
సరివాని వాలకము. తెరముజుగై నను బొమ లాటలోం జిట్టచివరి 

_ వజకున్ను వాని యవసర ముండును. కొన్ని యత్షగానములందును 
(ముఖ్యముగా తంజావూరు కృతులందు) నే కథనడుమైణగభాడ సూత్ర 
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ధార|ప్రసంగములుండుట యొక విశేషము. (ప్రదర్శనల కుద్దిష్టములై న 

యతశ్షుగానములందును సంధి నచనములున్న విషయమును గమనింప. 
దగినది. దృశ్వ(ప్రబంధమున సంధివచనము లనవసరము. పాతల ముఖ 
వె ఖరీ చేస్తాదికమంతేయు నందు. (బత్యతముగాం జూపవ-చ్చును, 

బొమ్మలాటలో నాయవకాశములేదు. కాని సన్ని వేశ సందర్భములను 
గథా(కమ పరిణతిని నిరూవించుటకు వాని సూచననై న చేయుట యవ 
సరము. అందులకు సంధివచనముల నా(శయింపవలెను. అవి యయ 

గానములందును నిలిచియుండుట యొక విశేషము. భిన్న స్టలములందు, 
భిన్న కాలములందు. (బవ్ఫ త్రములైన వివిధ కభాసంఘటనములు 

సంస్కృృతరూపకములలో నంక విభాగాదులవలన నిరూవింపంబడును. 
బొమ్మలాటల కథా(పవృ_క్తిలో నంకవిభాగాదులు లేవు. అళశ్ల్లు యత 

గానమునను(అ ర్యాచీనయత్ష గానములుకొన్ని యిందుల కప వాదములు). 
ఇట్లు బొమ్మలాట - యకుగానముల యొక్క నై సర్లిక స్వరూపమును 
బరిలీలించినవో నాెండింటికిని గాఢ మైనయనుబంధము గలదనివీంచును, 

అయితే అది యనుబంధము మూ(తిమే; జన్య జనక భెవసంబంథధము 

గాదు. ఆ యనుబంధ మెంత (పాచీనమైనదో తెలియదు. బొమ్మలాట 

కున్నంత (పాచీనత యక్షగానమునెడ నూహింపనలవిగాదు. ఆదినుండి 
వివిధ ప్రదేశములందుం (బవ ర్రిల్లుచు వచ్చిన బొమ్మలాటలశెల్ల యక్ష 
గానములే యుపయోగపడుచు రాలేదు. యక్షగాన సదృశములై న 
రూపక్యప్మకియ లనేకము వివిధ దేశములందు. గన్సట్టుచున్న వి. అవి 
యన్నియు బొమ్మలాట పరిణామ ఫలితములే యన వలనుపడదుగడా, 

బొమ్మలాట (పాక్తన మానవుని రూపక కళాసంక ల్చ్పమునకు. [బస్తావన 

నంటిదై నం గావచ్చునే గాని యత్షగానాది' సర్వరూపక (ప్రభేద (పాదు 
ర్భావమునకును సద్యః కారణము గాంజూలదు, అందుచే (శ్రీ వెంకట 

రమణయ్యగా రనినట్లు బొమ్మలాట పరిణామమే యథుగాన మనం. జెల్లదు 
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గాని బొమ్మలాటలలోడి యనుబంధమును యతగానముయొక్క 

పరిణామచరి(త్రలో, డానిబహుుముఖ(ప్రయోూగానుకూలరీతులలో నొః 

ముఖ్యమైన యంతస్తుగా (గహింపనగును. 

యత్షుగానము-బొమ్ములాట జన్యజనక సంబంధ వాదము యక్ష 

గాన శబ్దోత్స_త్తిని సమర్గింపలేదు. అయితే వెంకటరమణయ్యగ 

రీవిషయమై చూపుపెట్టనివారుకారు. వారు తమ వ్యాసమున “ఆం 

దేశమున బౌద్దయుగమున యశుజాతివారు కొందజు వసించుచుం 

రనియు యశుగానమునకు వీరితో నెద్దియో సంబంధ ముండి యుండ 

ననియు దోచుచున్న”” దనిరి, ఇది యొక యూహా. వారు జక్కుల 

జాతి సంబంధము (ప్రబలమైన సాక్ష్యము లేక యంగీకరింపందగిన వివ 

యము గాదనియు ననియున్నా రు. యతగానమునకు జకు్యూ-లతో 

సంబంధముండి యుండుననుకొనుటయు నొక యూహయీ, శాన 

-మొుదటియూహకంకు నెండవదానిలోనున్న సామంజన్యము, సంఖ 

వ్యతయు మోందం బరికీలింపంయుడినవి. 

ఇతర వాదములు = అభిినాయములు 

యత.గానోత్ప త్తి గుణజీంచి (ప్రధానవాదములను బరికీలించుట 

మైనది, ఇంకను బరిగణింపందగిన వాదములు నభీ(పాయములున 

మటీకొన్ని మిగిలియున్న వి. 

1, మార్గ- దెశివాదము 

మిగిలియున్న వాదములో నిది యొకటి (ప్రబలమైనది. యక్ష 

గానము చేశిసరణికిం జెందిన నాటకమని (శ్రీయుతులు వేటూరి (ప్రభొ 

కఠశ్ళాస్ర్రీగారు, మల్లంపల్లి సోమ శేఖరశర గారు, కోరాడ రావో 

కృష్ణయ్యగారు, పింగళి లశ్నీ గ౦తముగారు, చింతా దీశ్నీ తంలుగారు, 
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ఎండమూరి వెంకటరమణగారు "మొదలగు పలువురు పండితుల దృఢ 

విశ్వాసము డా, ఆర్, శె యాజ్ఞిక్, డా. వీ, రాఘవన్, డా. చేల 

టూరి వెంకటరమణయ్య గారు "మొదలగు పండితులు కొంద రది 

సంస్కృత రూపకములనుండి యుత్పన్నమైనదని అనలా మార్గ 

(ప్రక్రియ గలదని యభి| పాయపడినారు. * 

యశుగానము గాన్యపధానమైనది. (ప్రదర్శనమున నృ త్తన్ఫ త్యా 

త్మకమైనది. రాపకోపయు కృమైన రచనగాం బరిణమించిన దగుట 

సాహిత్య(ప్రక్రియయునై_ యున్నది. ఒక్కొక యంతీస్సు నందది మార్ల 

దేశి పద్దతులలో నేయంతరువున కెంతవజకుం జెందునో చూడవలెను, 

ఈమార్ల దేశి విభాగము మొట్టమొదట  సంగీతవివయమున 

బాటింపంబడినట్లు తెలియుచున్నది. సంగీతేత_త్త (ము (ప్రప్రథవుముగా 

“అనావాత” మనియు, “ఆహత” మనియు అనలా (బకృతి 

జన్యము, మనుహ్యోపజ్ఞ ము నని ద్విధా విభజింప బడినిది. అండాహా 

తము పునః ద్వివిధము :- వై_దికము (సామగానము మొ...) -9దియీ 

మార్లసంగీతము. అ వై దికము, వివిధ చేకోత్సన్న మెనది- ఇదియే 
చేరి, కర్లాటక హీందూస్తాసిత్యాది సంగీతము లిట్లివే. 

“ దద (పవృతో౭సౌ ధ్యనిశ్రైశీతి సంజ్ఞిత కి 

అబలా బాలనోపాలై; క తిపాలై ర్ని జెచ్చయా 

గీయతే సానురాగేణ స్వదేశే దేశి రుచ్య తే. 9) 

అని మతంగుని బృహ దేశి. ఆ పక్షమున యక్ష గానము నందలి 

గాన మంతయు చేలియి. . 

* ఈ విషయమై ఆయీ పండితుల యభిపాయములు (పకటింపంబడిన 
వ్యాసము లీ_గ్రంథము చివర నొక పట్టికలో 'బేర్కొనయుడినవి, 
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కాలక్రమమున సీమార్లదేశి విభేదము వాద్య సంగీత నృత్త 

నృత్య (ప్రక్రియలందును వాటింపం బడినట్లు జాయపనాయకుని నృత్త 

రత్నావళి, కార్త దేవుని సంగీత రత్నాకరము రఘునాధ నాయకుని 

సంగీత సుభ మొదలగు (గ్రంధముల .నుండి యెజుగనగును, జాయప 

నాయకుండు. జక్కిణి నొకబేశి నృత్త్వముగాం బేర్కొని నాండుీ 

జక్కిణికి యక్ష గానమునకు నేదో సంబంధ ముండి యుండునని 

మింద నూహింపం బడినది. “ జక్కిణి క(తి యనునవి నాట్యముతో 

గూడిన రూపకముల వంటివి. వని పరిణామమే యక్షగానము” అని 

శ్రీమల్లంపల్లి సో కు శేఖర శర్శగా రని యున్నారు, 56. బిక్ష. వేళ 

జక్కి.ణి-యక్షగానముల సంబంధము బదరీ బాదరాయణ సంబంధము 

వంటి బే యని యను కొన్నను జక్కుల పురంధి యాట పాటల సంబం 

ధము కారణముగా యతుగానమును _(బాథమికావస్థలో "దేశి యన 

వచ్చును. 

కం గవితా పరముగ నీ మార్గబేశి భేదమును బతిపాదించిన 

మనకనులలో నన్నె చోడుయ మొట్ట మొదటి వాండుగాం గన్నట్టు 

చున్నాడు. ఆతడు మార్లకవిత చేశములో ముందుగా వెలసి (ప్రచా 

రములో నుండంగాం జాళుక్య( ప్రభువు లాం(ధ దేశమున దళిని బుట్లించి 

తెనుగు నుద్దరించి రని యున్నాడు, 7 ఆతండక్కడ బహుశొ చాళుక్య 

రాజు రాజరాజ న శేండాస్థానములో వెలసిన మన నన్నయ గారి 

యాం[ధ మహో ఛారతముచే యు దైెళించి యుండును. అనంగా నతని 

55. చూ. 1928 సం, ఆంధ్ర పత్రిక సంవత్సరాది సంచికాపుట 828. ఇందు 

నృత్త రత్నావళి నుండి యుడాహరణములు కొన్ని గలవు, 

56. చూ. వారి వ్యాసము “మధ్య యుగాంధ్ర చేశమునంగీత నాట్య 

క ళిభివృద్ధి -- ఆంధ పత్రిక చిత్రభాను (194ఉ2--ఉఓ8) సంవత్సరాది సంచిక. 

ర్7. చూ. అతని కుమారసంభవము, 1-28, 
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యు దేశములో చేవ భావలోం బుట్టన దంతయు మూర్షి, దేశ భాషలలో. 

బుటిన దంతయు దేశి యని తోచును. ఆ(పకారము సంస్కాతే 

వాజ్బయ కోశమున లేని యక్షగాన ప్రక్రియ దేశి యగు నని నిస్సం 

కోచముగా వక్కాణింప వచ్చును. కాని రానురానా యభిప్రాయము 

మారినది. మన మో నాంకు కవి [తయ భారతమును మన (ప్రబంధ 

ములను బేశి సాహిత్యము గాయరిగణించుటలేదు. అది యంతయు 

మార్ల సాహిత్యమనియె మన యు ద్లేశము, కొందటు పండితులు 

మార్గ దేశి విచక్షణ కొక మార్గము సూచించిరి-ఇతి వృత్తము భావ, 

ఛందస్సు మొదలైన విషయములలో సంస్కృతే సాహిత్య (పభావ 

పరామృష్థ మైన దంతయు మార్లి, తద్భిన్న మైన దంతయు చేశియని. క 

ఇతి వృత్తవిషయము జూచు కొన్న చో నీనాయ మనము చేళి 

వాబ్బయకొశమను కొనుచున్న దానిలో ముక్కాలు ముప్టిసమున 

నితి వృత్తములు సంస్కృత పురాణములు, రామాయణ భారత భాగ 

వతేముల నుండి గ్రహింపబడినవే. పౌరాణిక మనలగనే యది మార్ల 

వాజ్మయ కోన్రములో గకార్భమగును. అసలు పౌరాణిక గాథలే 

(క్రమక్రమముగా మన చంపూ (ప్రబంధములలో, ద్విపద కావ్యము 

లలో, యతగానములలో, పదములలో, జంగము కథలలో, హరికథ 

లలో నింక ననేక (ప్రక్రియలలో నితివృత్తములగుచు వచ్చినవి. ఇతి 

వృ త్తములనుబట్టి .యీోప్రక్రియలన్ని యును మార్షసాహిత్యమునకుం 

జెందుననుట కుదురదు. ఆయాప్ర[క్రియల ద్యారమున నాకథ లేతరగతి 

పాఠకులకు లేక (శ్రోతల కుదైేశింప(బడినవో వారి యభికుచులకు బోధ 

శాలితకు ననుగుణముగా వాని నందిచ్చు తీరులో నున్నది మార్లచేశి 

5". చూ. ఆచార్య శ పెం%*లి అత్మ కాంతము గారి రంగ నాధరావవాయణా 

పీక్రిక్ర, 
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(ప[క్రియులో బాహిరము గా గన్సట్లు పరస్పర విలక్షణత. ఉదాహర 

ణకు :- ఒక యితివృ_త్తముగల (పబంధమును యశకుగానమును తీసి 

కొని చూచినచో, అందులో నాయిక యీడ్సు సందర్భమనుకొందము, 
అక్కడ (ప్రబంధకవి యానాయిక  యేస్వరములో చేరాగములో 
నెస్టాయిలో నేడ్చినదో, “ ఓహోహో, ఎంతచక్క-గా నేడ్వంగలదు! ” 

అన్నట్లు చెప్పును. అదే యత్షగానకవి మెనవో (శ్రోతలు “ అయ్యో 
పాపం ఎంతలా వడ్సింది!” అనుకొన్నట్టు చెప్పును. అౌ్లే కడమ 

సందర్భములును, 

ఇంక భావ విషయము జూచిన చో--మార్ల సాహిత్య ముక్కు. 

వగా బండితుల కు ద్లెశింపయబడినది. కాయబట్టి యందలి భావ. 

సంస్కృతే శబ్ల (పచురమై లక్షుణశుద్దిగలిగి యాపదసంయోజనాపద్ద. 

తియ నన్వయ్మకమము మొదలగునవి 'గీర్వాణ(ప్ర భావమును నూచించు 

చుండును. (ప్రబం ఛాదులలో గద్య పద్యములు జటిలపదజంరూట 

ముతో ననుప్రాసల యట్రహాసములతో సమాసముల సంరంభముతో 
నడుచును. ఆశైలి ప్రాగల్భ్య మంబరచుంబి శిరస్సరష్ట్టురీ వేగము గలిగ్ 

యుంకును. అ(ప్మకియల గొప్పదన మెక్కువగా రచనా పొథఢినే 

యా[శయించి యుండును. యక్షగానాదులలో (పండితో పకి ములు 

కొన్నింటం దక్కొ-) నెక్కూవగా దేశిశబజాలము-అనంగాం (బజల 

వాడుకభావ నుడికారము, జాతీయతయు నెక్కు_వగా నుండును. అవి 

యెక్కువగా జన బాహుళ్యమున కు ద్లేశింపంబడినవి కాంబట్టి వానిలోని 

భాష యంత సలక్షణమెనది కాకపోయినను నందజికిని బోధపడునట్లు 

జీవకళ యుట్రిపడుచు గులకతాలపై నలవోక దొరలిపోవు సెల 

యేటి తరగలవలె సరళమైన తెలి గలిగి యుండును. మణీ యొక 

ముఖ్యవిషయము -- మార్గసాహిత్య మెక్కువగా. బఠనపాఠనములకు 
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మా(తమే పనికివచ్చునటైది. డేశివాజ్మయ మొక్కు వగా గయధర్శ 

నిశిప్ట్లమెనది. అందుల కే చతుర్విధకవితారీతులలో నొకమై న మధుర 

కవిత (కందం జాల "దేళిరచనలను బరిగణించినారు మన లాక్షణికులు. 

"దేశి రచనలలో నా గేయధర సాధనలో. దజచు లధ్యులఘువుల లక 

గుజ్జులు చాల సంభవించును. ఆ లజ్జుగుజ్ణులలో నొెక్క-క-పుడు 

శాల స్వరూపాలే మాజీపోవు చుండును. అందుచేత పండితులు రచిం 

చిన యతుగానాది కృతులలోంగూడ వారు సహజముగాం గాలుజాజీన 

సందర్భము లనేకము గలను. ఇట్టిది చేశిరచనల విలశుణత. 

ఇక ఛందోవిహయము = యతుగాన రచనాసామ(గిలోని [ప్రథా 

నొాంశఛముల వరుస వ 

1. తాళ పథానమైన * శేకు” లేక * దరువు”-దాని మూల. 

(ప్రకృతి రగడ. 

బి ద్విపద. 

లి. వలలు, అర్షచందికలు, ధవళ శోభనములు మొ! గీత 

(ప్రబంధములు. 

శీ వచనము. 

ర పద్యములు - జాత్యుప జాతులు, వృత్తములు. 

6. శ్లోకములు, చూర్జికలు, దండకములు, అష్టకములు, "మెం! 

ఏని లక్షణము గూర్చి ముందు “యక్షగాన (ప్రధానరచనాంగములు ”” 

అను (పకరణమునం గొంత విపులమైన విచారణ గలదు. (ప్రకృత 

మొకొ-క దాని మార్ల లేక దేశి తత్త్వమును గూర్చి తగుమా(త్రము 

పరిశీలనము గావింపం బడును. 

ఇందు దరు వనునది బవాు యత్షుగాన సామాన్యమైనది. 
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అతి (ప్రధానమెనది. దరువు సంస్కృత (ధువాశ బ్రభవమని పండితుల 

తలంపు. $9 (పచెకాజన విషయమునను 'ఆంటికిని నొంత సామ్యము 
గలదు. (ధు వాగానము సంస్కృత నాటకము లందు. (బయోగింపంబడు 
చుండుట పరిపాటి. దీని లక్షణ (ప్రయోాజనములం గూర్చిన వివరణము 

భరతుని నాట్య శా, స్త్ర మున (82 న అభ్యాయము) గలదు. అంత 

మా(తమున నీ విషయమునుబట్టి యక్షగానము మార్షియనుట గుదు 
రదు. మన కుపలబ్దములై నంతలోం (బాచీనము లని రూఢీగాం 
దెలియవచ్చిన ర్యుదకవి సువ విజయాది యశుగానములలో దరు 
వను మాట కన్సట్టదు. అందు వానికి బదులు వక, జంపె, (తిపుటాది 
తాళ (ప్రధానములైన గేయ రచనలే క్రన్సట్టుచున్నవి. అవే యర్యా 
చీన యక్షుగానములలో దరనవ్రలని వ్యవహృతములై నవి. ఆతాళము 
లును నాట్య శా్యస్ర్రుములోం బేర్కొనం బడిన వే. కాని సంస్కృతమున. 

'జెప్పంబడినంత మా(తమున మన నాట్య సంగీత శ్ (గ్రంథము 

లందలి సర్వవిషయములను సంస్కృతమును బేవభావ యనుకొను 
నమ్లుక్కడో  ేవలోకమునుండి యవతరించిన వని తలంపరాదు. 
కొన్ని సంస్కృత వాజ శ్రాయమున సహజముగా నుద్బుద్ద మైనవి. కొన్ని 

యాయా బేశభాపా వాజ శ్రాయములలో సహజముగా  నుత్సన్న 
మెనవియును. సంస్కృతము నందలి యా (ధువా (ప్రయోజనము 

నియతేము.  యతగానము లందలి దరువులకట్టి నియతియున్న ట్లు 
గానరాదు. అదికాక యా(ధ్రువారీతులకు గాని యా తాళములకు 
గాని నాట్యుశా(న్ర్రమున నొక నిమ్మృషప్టమెన ఛ౦దః[ప్రక్రియ చెప్ప (బడ 

లేదు. ఆం(ధలాకుణికులీ “ తాళదరువు” లకు రగడయను ఛందమును 
59. చూ. (శ్రీ మల్లంపల్లి సోమ కేఖరళ 

ర్శ గారి వ్యాసము ఆం.ప. చిత్రభాను 

నం. సం. 1942 48, క్ష్ 
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(బాతిపదికగా (గహించి యీ తాళమున శెట్టి రగడ (ప్రశేదము 
సరివోవుచున్న చో నిరూవీంచి యున్నా రు.%0 

ఈ రగడ లతణము సంస్కృత లక్షణ (గంధము లందెందును 

గానరాదు. ఇది (కీ. శ, 10 వ శతాబ్ది నాంటికే కన్న డమున మిక్కిలి 
(ప్రచారము గాంచినట్లు తోంచును. ఆనాంటి కన్న డకవి నాగవర్శ తేన 
ఛందోంబుధి యందు (111. 25€) గణనియవమ విప ర్యాసమున్నను 

మాత్రల సమానతయు. దాళ బద్దతీయు “ రఘటా బంధ ” లతుణము 

లని వేర్కొని యుండెను. ఆ రఘుటా బంధమే మన రగడ యునది. 

ఆ లక్షణము సరిపోవుచున్నది. ఆంధ వాజ్బ్వయమునను దీనికి మిక్కిలి 

(ప్రచార మేర్చడినది. మన శాసనములకుం (బబంధములకు నెక్కి_నది. 

చేశి రచనల నత్యంతము నాదరించిన శిన కవులచే నాదరింపం బడినది. 
అనేక నూత్న ములై న చేశిరచనల కువాథియెనది. సంస్కృత వృత్త 

ములను గలిగి యున్నను గళికోత్కళికల రూపమున రగడను 

(బధానోపాథధిగాం గలిగి యుండుటచేతనే కాబోలు “ ఉదాహరణ)” 

కావ్యము గూడ దేశి రచనగాం బరిగణింపం బడు చున్నది.ీ! రగడ 

60. చూ. లక్షణసారసం్యగహము (11, 141) 

అప్పకవీయము (TV, 303) రంగరాటందము. 

61. రగ డోదావహరణముల చర్మిత్రమునకు -- చూ. శ్రీ కోరాడ రామకృష్ణయ్య 

గారి  చ్రేశ్ణి)) శ) నిడుదవోలు చెంకటరావు గారి * ఉదాహరణ వాబ్మయ చరిత్ర?) 

(శ్రీ వెంకటరావు గారు రగడ (పతిపత్తిసామ్యమున “ యక్ష గానములకు ఉదా 

ణవారములే మూలమని చెప్పనొప్పు *) నని వక్కా-ణించిరి. ఆ శెండింటికిని రగడయే 

మౌొలికమెన యుపాధి యగును. గాని రగడ (పాచుర్యము గల రచన లన్నిటికి 

నుడాహారణమే మూలమనుట సమంజసము కాంజూలదు. జంగము కథల కుదాహరణ 

ములే మూలము లన(గలమా? య. గా, లు ద్విపద |ప్రచురములు నైనవి కావున 

ద్విపద కావ్యములు తన్మ్మూలము అనం గలమా! అట సొద్భశ్య మే గాని యుత్పత్తి 

సంబంధ మున్న దనరాదు+ 

1-9 
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(పాధాన్యము గల మజీయొక రచన్నాప[క్రియ జంగము కథ, అదియు 
దేశి రచనగనే పరిగణింపంబకుచున్న ది. కానున రగడను స్వచ్భమెన 
చేని చృందముగనే (గహించుట లెస్స. అట్టివో యకుగానమునందడలి 
దరువునకు శబ్దోత్స_త్తియందున్కు రంగ(పరఠోజనము నందును 
సంస్కృృత(ధువతో సంబంధ  ముండియుండునుగాక కాని దాని 
ఛందః (ప్రక్రియయందు మామది స్వచ్చందమైన _ టేశిత్వమునే 
గలిగియున్న దని ఇెప్పనొప్పును. 

డరువు తరువాత యశ్షుగానమునం (బ్రభానమెనది ద్విపద, 
(పాయికముగా ద్విపదలేని యక్షగాన మే లేదనవచ్చును. అది యక్ష 

గానములలో నెన్ని యవతారము లె త్తినదో చెప్ప నలవి గాదు. 
ద్విపద దేలి చృందమనియె యనేకాం(ధ విదా(ంసుల విశ్వాసము. 

కాని సంస్క-త (పాకృతము లందది చాల కాలము నుండి (పచారమున 
నున్నది. ద్విపద, ద్విపది, ద్విపదిక్క ద్విపథగ, ద్విపదీ ఖండము, దోహా 
((పాక్ళతేము ) యను వివిధనావమములతో బుగ్నేదమనియు, గీత 
(ప్రబంధమనియు, మా(శకౌవృశత్తమనియు నిట్లు బవ భంగులుగా 
శత పధ (బ్రాహ్మణము, భరతనాట్య శా వ్ర్రము, బృహ్దేళి, జనా(శయి, 
మానసోల్లాసము, సంగీత చూడామణి, సంగీత రత్నా కరము ఫావ 
(ప్రకాశము, సంగీతనుభాకరము, వి(క్ర మూోర్యశ్లీయము, కాదంబరి 

( పూర్వభాగము) రత్నావళి మొదలగు (గంధము లందు. బీర్కొ_న 
బడినది. కొన్నిట లక్ష ణము గూడ నిర్వచింపజడినది. జనా(శ్రయ 
చృందస్సు, రత్నావళి నాటకము మొదలగు (గంధములందు వరుసగా 

62 చూ. డా. శ్రీపాద గో పాలకృష్ణమూ రి గారి “ జీశిసారస్వతవిభూతి )) 

యను వ్యాసము -- కిన్నెర, 1955 సం[కాంతి సంచిక. 

గీకి. చూ, కోరాడవారి చేశి, పింగళివారి రంగనాధరామాయణ పీఠిక, 
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ద్విపదీ, ద్విపద్ ఖండములకు లక్ష్ స్రములును గలను, ఆలక్ష్యలక్ష,ణము 

లతోసరిపోల్చి చూడలా మనద్విపదకుం బ్నూర్తిగా సరిపోయిన దొక్క- 

టిలేదు. అసలా సంస్కృృత(గంధము లందు. బేర్కొనయిడిన లక్ష ణము 

లకే యన్నిటికి నొక 'యేకవాక్వత కుదురలేదు. కాంగా నింక ద్విపద 

యనంగా చజెంజేసి పాదములకేకైక లత్సణ (ప్మకియ గల ఛంద స్సను 

సామాన్యార్థమునే (గహింప నగును. గాని నామసామ్య మ్యాతమున' 

డెను ద్విపదకును సంస్క_త (పాకృత చృందములై న ద్విప దాదులకును 

జన్యజనక సంబంధము నూహింప రాదు. పండితులీనాండు పొల్కురికీ 

సోమనాధుని వంటి విద్య్వత్క-వి రచించిన బసవపురాణము, పండితా 

రాధ్య చరిితములను రంగనాధ రామాయణ (ప్రభృతి ది(పది కావ్యము 

లను "దేశి రచనలుగా బరిగణించు చున్నారనణా ద్విపద దేశిచ్చంద 

మను నుద్దేశముతోనే కదా. 

యక్ష గానము లందు. దఅచు (ప్రయు కము లగుచు వచ్చిన 

యేలాది గత ప్రబంధ విశేనములు కొన్ని రగశ ద్విపద వికార 

ములే. అం దనేక మచ్చమగు దేశి రచన లనియే చెడ్డల తలంపు. 

(చూ. కోరాడవారి చేళి). అందుల శేలాదులు కొన్ని మతంగుని 

బృవా దైశి యందు వేర్కొనంబడుటయు నొక తార్కాణ. మజికొన్ని 

బృహ దైశీతరము లగు సంస్కృత సంగీతశాస్త్ర గంధము లందు. 

"బేర్కొనం బడియున్నను సంస్క-తేకావ్యవాజ్ఞయమున వాని (ప్రయో 

గము గానరాదు. ఆ శాస్ర్రుకారులకు తేమ తవు రాష్ట్రములందు సమ 

కాలమున (బచారమున నున్న సంగీతనాట్య (పబంధములను (గ్రహిం 

చుట పరిపాటి. అట్టివో వాని నల్ల సంస్కృత (గ్రంధఘుటితము లై నంత 

వమూత్రమున మన మానాండు మార్గ (వ్రక్రియలుగా (గ్రహించుట 

సమంజసము గాదు, 
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యక్ష గానములలోంబద్యములు జాత్యుపజాతులే కాక సంస్కృతే 
వృత్తములు శ్లోకములు, చూర్షికలు మొదలగునవి కొన్ని (ప్రయు 

కము లైనవి. ఇవి యక్షగానము సై మార్ల (వ(క్రియా(ప్రభావమునే 

సూచించును గాని సహజమైన దాని చేశికళ నాచ్చాదింప లేన్ర. వచ 

నము విషయమున నది యొక భాష గు త్తకొన్నది కాదనియు యక్ష 

గానములలో? (బయు క్రము లగు సంధి వచనములును సంభాషణ 

వచనములును _ చెనుణసదనమును బట్టియిచ్చు నవి యనియును వానిని 

వామనాడి సంస్కృ తొలంకారికులు చేర్కూనిన వృ త్తగంధి చూర్జోత్క- 

లికాడి గద్య ఖేదములుగా బరిగణింప వలసిన యవసరము లేదనియు. 

మార్ల్షచ్భందస్సు లనలూ నక్షురచ్చందస్సు లెక్కువగా. నిస 
ర్ల్షగణ భఘటితములు. దేశి చృందన్సు లెక్కువగా మా_తాగణ ఫటి 
తేములు. డేకి రచనలలో గీతి ధర్న ప్రకృష్ణములై న సందర్భములలో 

ననగా గెయములను సాగదీసి పాడునప్పుడు దీర్భప్తుత కాక్యాదిసందర్భ 

ములలో మా(తేలకౌలము పొడిగింపయబడును. అటువంటి చోటులందు 

లఘువనలా నొకమ్మాత, గసురువనంగా "రెండుమవూ తలు, ప్తుతమనంగా 

మూడు నన్న సామాన్యసూ(తములను బట్టుకొని (వాతంలో గురుప్పు 

తము లొకవిధముగనే నూచింపంయడును గదా యని యా సూ[త్రమును 

బట్టి యీమా[త్రల నిర్ణయము చేయయూనుటతగదు. అట్టి జేశిరచన 
లకుళసాడ లాక్షణికులు సంస్కృత సం(పదాయాను సారముగా లక్షణ 

(ప్రక్రియ నేర్పరించుటకుం బూనుకొన్నారు. అవి తమ నిసర్షగణములకు 
లొంగక హోశా నప్పు డింద్రగణములుు చంద్రగణము లనుచుం 

జాలీయు జాలని కొలబద్దలు పట్టుకొన్నారు. డానికి. దగిన సమా 

భానము చెప్పినారు యతృ,గానకవులు. ద్విపదాదులలోనే కాకుండ 

సంస్కృతే చృందస్ఫులవిషయమునలహాడ దమ ధోరణి కనుగుణమైన 
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తూగును నడకనుమా(త్రమే చూచుకొనుచు వానికిళూడ మాతల 
(ప్రయోగముచేసి వెచినారు. ఒక్క ఉదాహరణ ఫా కోటప్పురి 

ధ ర్యాంగద చరిత అను యశుగానములోనిది “తీయత్రము చేసి పాములకు 

తేరుణుల జేసుట ధర్శమందురా *” అని యొక యుత్పలమాల పాదము. 

క్రీగీతేగల దుత్సల మాల లక్షణము (ప్రకారము భగణ ముండవలసిన 

ధ్ధనముగడా. కాని యిక్కడ నలముపడినది. బావి కోకొల్లలు, 

ఇంక ద్విపదలసంగతి చెప్పనక్క-అలేదు. కాని- * వినవమ్మ నా 

మనవి విశదంబుగాను ” అన్నది నల్లాయపురి ఉపాపరిణయ మను 

య. గా. లోని యొక ద్విపద పాదము. ద్వొిపవకు మూం డింద గణ 

ములు నొక సూర్యగణము ననికదా లక్షణము. కాని పై పాదము 

లోని మొదటిగణ మిందగణమే కాని రెండవది కాదు. కాని రెండును 

బంచమా[ తౌకములై నవే. తూగు సరిపోయినది. యక్షగాన కవికిం 

గావలపిన దబే. ఇదే చేశిరచనల విలక్షణత. ఆమయూయి యుపపత్తు 

లనుబట్టి యిట్టి దేశి చృండస్సుల కనేకమున కాకరమైన యక్షగానము 

దేశి సాహిత్య (ప్రక్రియ యనుటలో విప్రతిప త్తి యుండ రాదు. 

ఇక రూసక(ప్యక్రేయ దృష్ట్యా యక్షగాన మంత వణుకు బేశియో 

పరిశీలింపవలసియున్న ది. కొందజు పండితులు యత.గానమునకు 

విధి నాటకమని పర్యాయ వ్యనహారమున్న దికదా, ఏధి దశరూపక 

(పభేదముగదా యని యత్షగానముమొక్కా. బెళిత్య్వమును శంకింపం 

జూతురు. శాని భరతుని నాట్యశాస్రుమున పధి యను సంస్కృతే 

రూపక లశ్నుణ మిట్లు చెప్ప బడినది: _ 

“ఫీధీ స్యాదేకాంకా తధైకహార్యా ద్విహార్యావా 

అధ మో_త్తమ మధ్యా భి ర్యుక్తా స్యాత్రకృతి ర్కి)సృభిః ” 
-- బరోడా (ప్రతి అధ్యా. 18 - శో. 212 - 218, 
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తద్యారఖ్యాత యగు అభినవగప్తు ( డేకహోర్య మనగా. నాశకాశ 
భాహీచమనియు, ద్వహార్వమనంగా నుక (ప్రత్యు కి వై చిితియనియు 

వివరించినాండు, అనలా విధి యేశాంకము, నాకాశభాపితముగాని 

యు క్తి సత్యుక్సి నైచ్యితిగాని గలిగినదియు, ను_త్తమ మధ్యమాధమ 
నాయక మైనదియునని భరతే మతేము. (ఈ సందర్భమున నభినవన 
గుప్తుడు వివరించిన కోహాలమతేము నిట్టిదే ) దశరూపకమున 
(8-62) వీధి నై శక్ వృ త్తి భాణమువలె సంధ్యంగములు నుక్జాత్యకాది 
ఏీధ్యంగములును గలిగి శృంగార రసము సూచ్యమై రసాంతరము 

స్పృశింపంపడి (ప్రస్తావనయు క్తమై యేకపా[త (పయోజితమగునది 
యని చెప్ప (బడినది, వథులలోని మార్షపం క్తులవ లె దీర్పబండిన 

పధ్యంగములుగలదియని నిర్వచించినాయ త దా్య్యాఖ్యాత ధనికుండు, 

కా వ్యాను శాసనమున నెకహార్యది(హోర్యము లనునవి పాత్ర సంఖ్యగా 

బరెగణింపయిడినవి. నాట్య దర్పణమున పీధియందు సర్వవిధనాయకు 
లును రసములు నుుడవచ్చుననియు ముఖనిరగవాణ సంధులుండుననియు 

గలదు. భౌవ (ప్రుకాశమున వీధ్యంగములతోపాటు లాస్యాంగములు 
నిందు (గై హ్యాము లనియున్న ది. (పకాపరుదియమున భాణమువలె 

సంధ్యంగములుండి, “కై శికీనృ శ్రి కృంగారపరిపూర్ణ త, ఉద్దాత్యకాది 

పే ధ్యంగములు గలిషెయుఐడుట పిధీలత్షణము గాం జెప్పబడినది*, రత్నా 

పణక ర్త పాతలొక్కటిగాని శెంకుగానియుండి లాస్యాంగములు గలిగి 

సామాన్య లేక పరకేయమొ కులపాలిక కానటువంటి నాయికను గలిగి 
యుండునని చెప్పెను, రనార్జ్యవ సుధాకరమునను నాయికవిషయ 

2 ఈ లక్షణమే తెనుంగున చిత్రకవి పెద్దన లక్షణ సారసంగ్భ హామున 
ననూదికే మెనది ([]], 90). _పతాపర్నునీయమున మొట్ట మొదట గా. వీధి కల్పి కేతి 
వేము, ధీరోద్దక నాయకము, శృం గార రససూచ నామా(క్ర్ సారము ననియు, జెప్పబడి 
నది బహుధా (ప్రసిభెతివృ ర్హము, నాయక రస చైవిథ్యమును గల యక్ష గానమున 
శీ లక్షణ మసలు పట్టము, 
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మిళ్తు చెప్పబడినది. దర్పణకారుండు నాట్యశాస్త్ర లశుణమును 

(గహించుచు శృంగారర స్మపాధాన్యమును, నఖిలార్ష (పకృతుల ముఖ 

నిర్వహణసంధుల పాటింపునుగూర్చి చెప్పెను. 

ఇట్లు వివిధ నాట్య శాస్త్ర (గంధములందు. 'బేక్కానయడిన 

పధి లవణమునందలి ముఖ్యాంశములు  వకాంకము, సంధి సంధ్యం 

గములు (ప్రస్తావన ఒకటి ఆెండు పాత్రలకు మాత్రమే [పమేయము, 
ఆకాశ భావీ,తాదులు, కులీన కాని నాయిక, శృంగార పాధాన్యము. 
ఇవి యకుగానమున కెట్లు సరిపోవునో చూతము. (పాయికముగా 
యతకుగానములం దంకవిభాగ ముండదు. ((పాయికముగా ననుటచేం 

గొద్ది యర్వాచిన యత్సగానములందు గలదు గాని యది యక్షగాన 

పరిణామ _ చరిత్రలో నొక యంతరువు ననగా మధ్య వచ్చిన మార్గ 
నాటక (ప్రభావమును మా।త్రమ సూచించును. (పాచీన యత్ష,గానములం 
దంకవిభాగము గానరాదు.) అట్లని యవి యేకాంకిక లని తలందరాదు. 

అంక మాసన్న నాయకముగాని ప్రత్యక నేతృచరితముగానియె, బిందు 
వ్యా_క్తిపురస్సరము, సెక్షైకదివస వృత్తము బహుసాత (పవేశార్ల 

మును గావలెనని మన యాలంకారికుల మతము. అటి నిష్కర్గ గల 

లక్షణము మన యతుగానముశనకుం. బట్టదు. యక్షగానేతి వృత్త 

ములలో నిబిడకథానిబంధనమే కానరాదు. ఒక దివనమునయశా దొక 

జీవితకాలమున జరుగుకథ యంతయు రంగాంతేర నూచన లేకుండ 

నొక్క-చోటనే జరిగినట్టుండును, అర్థ ప్రకృతులకును గార్యావస్థలకును 

దగిన సమన్వయము గన్పింపదు. సంధి సంధ్యంగాదులు నందు. 

జక్క-గాం బాదుకొని యుండవు. సంస్క్యృతనాటకము లందు వలె 

సూ(తధారుండు నటీ పారిపార్య్వక నిదూషకులతో జరుపు (పస్తుతోప 

లత్సణీయమైన దృశ్య(ప్రబంధ వస్తు తత్క-ర్త 9 (పశంసాదికము (ప్రాచీన 
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యత.గానములం చెందును గానరాదు. ఒకటి శెండు పాత్రలకు 

మతమే [పమేయము నాకాశ భామీతములును నలట్టి యతు.గాన 

మొక్క-టియు లేదు. అన్నియు. బాాత్రచావుళ్యము గలవి. ఆకాశ 

భావీతములు లేవు కాని సంధి వచనములు గలవు. జఉక్షి (ప్రత్యు కి 

వై చిత్యముగల యక్షగానము లనేక మున్నవి కాని యది రూపక 

సామాన్య ధర ఎైము. నాయిక విషయమున యక్ష గానమున నెట్టి నియ 

మమును లేదు. అశ్షే రసవిషయమునను. శృంగార(పథానములై న యక్ష 

గానము లనేకము గలవు; కానివియు. గొన్ని గలవు, వఏవిధముగఈ 

జూచచినను యక్ష గానమునకు ఏధిలక్ష ణము పట్టకున్న ది. అసలు యక్షగాన 

ములకు విధినాటకములను పేరున్న దన్న నక్కడ వీధి యనంగా దశరూ 

పక (పభేకమని కాదర్భము. “ ఏధులలో నాడుటచే వీనికి ఏధినాటకము 

లని వేరువచ్చిను.*నో వందులకు సమానార్థక ములుగాం గన్నడ తమిళ 

"దేశము లందుళసాడ “ బయలాటి, * తెరుక్కూత్తు ” అను పేరులు 

గల జానపదరూపకములున్న వి.* అదియు గాక యీ వీధి శబ్దమును 

దశరూాపక (పభేదముగనే పండితు లెవశై నం బరిగణించిన-చో నా(పక్క- 

నాటకశబ ముంకుట యసమంజస మే యగును, కాలక్రమమున నాటక 

శు మర్థ విపరిణతి నొంది రూపక సామాన్య వాచియెనది. కాని యస 

శలదియు విధివలెనే దశవిధభూపకములో నొకటేమా(తమ. అట 

వ్ధ్ధి లక్ష ణము చేటు, నాటక లక్ష ణము "వేటు, అట్ట భిన్న లక్షణ 

ములుగల యాలెండింటిని ఒండితు లేనాడు నొక్క--నో ముడ్ పెట్టరు. 

అది సామాన్యులే నాటక శబ్దము రూపక సావమూన్యనాచియె న తరు 

వాత పిధిలోనాడు హాపకమను నర్భమున వ్యవహరించుట కారంభించి 

64. చూ. కీ. శే, జయంతి రామయ్య పంతులుగారి *€ అఆధుని కాం్యధ్రవాబ్బయ 

వికాసవై ఖరి?) అధ్యా. 9 66 యక్ష గాన నాటకములు 99 

65. Vide., Dr. V. Raghavan’s paper on ‘Yakshagana’ — 

Triveni, Vol. 7— No, స్స . . 
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యుందురు *. ఇంతకు నీవ్యవహారము యత్షగానమున_ కిటీవలం 
గలిగినది. (ప్రాచీన కాలమున గలిగిన ట్లాధారములు గన్నట్టవు. 
అయినను  పీధిశబ్ల (భ్రాంతిని వారణార్గ మింతదూరము (వాయ 
వలసివచ్చినది. కాని యనలు దశరూపకములలో చేని పోలికయు 
యతశుగానమునెడం గానరాదు. కాలక్రమమున [(బహాసనపాయము 

లైన యక్షుగాన రచన లొంకులెండు పుట్టకపోలేదు.* యతగాన 

చర్మితలో వాని నపవాదములుగా (గహింపనగును. 

యతగానమున కపరూపకములతోం. బోలికగలదని రాఘ 

వన్ గా రభిపాయపడినారు. యక్షగానము గేయ నృత్య విళిష్టమై 
నది. పరూపకములకును గేయరూపకములనియు (చూ, కా వ్యాను 

శాసనము) నృత్య (పకారములనియుం (చూ. భావ(పకాశము) బేళ్ళు 
గలవు. అనలా నాాంటికి నేదో సాధర శ్రఫము గలదని తోను. 

నాట్యదర్సణ ఫావ(పకాశాదులందు నిర్వచింపం బడేన కావ్య నర్తన 

'కాద్యుప రూపకముల  లతుణములు ( ద్విపద యుప యోగము, 

పదాన్థాభీనయము మొదలగునని) కొన్ని యకుగానమునకుణబట్టును. 
కాని (ప్రక్యేకమే యొక యుపరూపక లక్షణమును బూర్తిగా నతివ్యా 

* అయితే యిందుల కపవాదము గలదు, 1. మన (కీడాఖిరామము (పేమాబి 

రామ మను సంస్కృత నాటకమునకుం చెనుంగు సేత యనియు, నది వీధియను దళ 
రూపక  (పభేదమనియు. దత్కాత్యవతరణికలో౮గలదు. (గంధాంత గద్య లో 
నది యీ కాశ్యాస పరిమికమగు వీధి నాటకమని “పేర్కొ_న(బడివది. అప్పటికే నాటక 
శబ్దమునకు రూపక సామాన్యవా-చక వ్యవవోరము వచ్చియుండును. ఇది నాండు (ప్రణ 
ర్భిత మైనట్టును _గంధమున6ంగలదు. ఇది గద్య పద్య సమన్వితయెనది మాళవ, 
(ప్రక్రియలో దీనికిని యక్ష గానమునకోను చెట్టిపోలికయుగానరాదు. 2, * వీధియ 
న్నాటకంబు ? = అతుణసారనం[గహము 111 00, (దళశమాపకల క్షణము) 

+ ఊదా :-- తంజాపురాన్న చాన మవోనాటకము, 

1-10 
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_పీయు నవ్యా ప్తియులేకుండ యక గానమునకు. బట్లదు. అనలా నాశం 

టికింగాెంత సాధర్ణ్య మే తప్ప సంబంధములేదని చెప్పవలెను, 

మార్షథాపకము లొకలకత్షణ నిష్కర్గకు లొంగునట్లివి. అట్టి 

నిష్కర్భ కనుగలము కానివి యక్షగానాది బేశిరూపకములు. వానికి 
సాదృశ్యముకంకె భేద మే యధికము, అట్టి (పాచీన మార్షరూపకము 

లకును మధ్య యుగ జనసామాన్యాను రంజకరూపకములకును సంబం 

ధమునూహింంచుట దుస్సాధ్యమని పండితుల తలంపు. సంబంధమనంగా 

నిట జన్యజనక సంబంధమని భావము. అయితే కాలక్రమమున యక్ష 
గానముపై మార్లరూపక (ప్రభావము పడకపోలేదు. మార్లరూపక 
(పభావమేకాదు. బహుధా మార్లసాహిత్య సంప్రదాయ విభేయ 

మైన మన (ప్రబంధము (ప్రభావముగూడ బాగుగనే పడినది. (అది 

ముందు నిరూవీంవంబడును) అనలా యశ గాన ముత త్తిలోం -దేశియుల 

బరిణామమున మార్గ్షియు నైన దనవచ్చును. అసలు చరిత్రను దజుచి 
చూచినచో సంగీతనాట్యకళా విషయములందును సాహిత్యమునం 
దును నీమార్ష దేశి వభేదము సమానాంతరముగనే వచ్చుచున్న దనికిం 
చును. “ఆశెటీకి నొక్కక యెడ కొంచెముగా అన్యోన్య గుణసం(క్ర 
మణముండిన నుడును గాని జన్యజనక సంబంధము బొ త్తుగాలే ౫ 
దని యభియుక్తుల యభి[పాయము.6" 

బి హరికథ- యక్షగానము 

యక్ష గాన మన్నను హరి కథ యన్నను నొక్కే యనికొం 
దజు పండితు లభ్యిప్రాయ పడుట గలదు. ఇప్పటికి చెలియ వచ్చినంత 

66. Vide., ౨. W. Frazer’ s Literary History of India, P. 270. 67. చూ, ఆచార్య శీ పింగళి లష్మి కాంతము గారి గౌతమ వ్యాసములు-- 
ఈ నున నాటకముల పూర్వ గాథ?) ' 
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మట్టునకు @) బాగపల్లి అనంత రామాచార్యులను వారా యభీ పాయ 

మును మొదట వ్యక్త మొనర్చిన వారుగా గన్పట్టుచున్నారు. ఆయన 

రాయలసీమ అనంతప్తురమండలము హిందూపుర వాస్తవ్యుల(ట. 19వ 

శతాబ్ది యు తృరార్థమున నుండిన వారట. ఆ(పొంతేము నందు హరి 

కథో పన్యాసకులు గాం (బసిద్ధివడసిన వారంట. వారు హరికథల నుపన్య 

వించుట కాక స్వయముగా. బలు రచనలు గావించిరి. అందు గొన్ని :- 

1. చందహోస చరితము. 2. కుచేలో పాఖ్యానము, 8. మూడున్నర 

వజ్రము, 4. అనసూయాచరి[తేము, 5. సామితీ చరిత్రము, 6. నుభ్యదా 

పరిణయము. 7. శశిరేఖా పరిణయము.ో ఈ యేం డింటను జివరి 

నాల్లును యక్ష గానములుగా. "బేర్కొనం బడినవి. కాని వానిలో నట్టు 

'బేర్కొనం బడని వానిలోం గూడ రచనా (ప్రక్రియ యొక్క-పక్కిగ నే 

నడచినది. అన్నిటను తొవారాలు, హిందూస్తానీ మట్టును గలవు, 

అవీయన్నియు నాఖ్యాన చెలి (పకృష్టములు, ఈ తొపహారాల యునికి 

ముదలగు లక్షణము లన్నియు నాం ధమున హారిక్రధలను వేరం (బచా 

రమున ెక్కిన రచనలలో నే యెక్కువగా. గన్పట్టును. అనంత రామా 

చార్యుల వారు తము కృతుల నెక్కు_టిగా నాఖ్యానించు చుండెడి 

వారంట. హరికథా (ప్రయోగ లక్షణ మదేకదా. అనంత రామా 

చార్యుల నారి కృతులను హరికథ లనుటలో విప్రతిప_త్తి యుండనక్క-అ 

లేదు. కాని వారే వానిని యక్షగానము లనియు వ్యవహరించి 

యున్నారు కదా. వానే కాదు వారికించుమించు సమ కాలికులు (1864- 

68, ఇవియన్నియు నము దితేములు. వీని (వాత (ప్రతులు శ్రీమాన్ రాళ్ల పల్లి 

అనంత కృష్ణ శర్మ గారి కడ నున్నవి, వానే (గంవకర్తను గనార్చిన విషయమును నొ 

యెణుకకు6 చెచ్చిరి. దయతో, గంథము లెల్హ్లం జదుఐ నొసంగిరి. వారి కెంతేయు( 

గృతేజ్ఞా డను, ఇందలి శకి రేఖాపరీణయ రచనా కాలమును వ్యయ వై శాఖ శు, 

దశమి గురువారముగాం గని పేర్కొ. నెను, అది (క్రీశ. 13-5-1886 తేదీకి సరిపోవ్చ 

చున్ని. 
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1945 )నాం(ధథ "దేశ హరికథొపన్వాసక చక్రవర్చు లుగా (బసిద్ధులు 

మేన (కై మదజ్జాడాది భట్ట నారాయణ దాసు గారు తమ (ప్రహ్లాద 
చరిత్ర +- మను హరికధ యవళతారికలో హారికధ యన్నను యక్ష గాన 
మున్న నునొక కేయను నభ్మిపాయముతో నొకపద్యము రచించిరి. అది: 

సీ ఘన శంఖచోూ యనం గంఠంబు పూరించి 

_మేలుగా (శుతిలోన మేళవించి 

నియమము తప్పక నయఘనంబుల. బెక్కు 
._ నాగభేదంబుల రక్రి సల్పి 
బంతు లెగిర్సిన పగిది గాలష్జ తన్ 

జాతి మూర్భన లొప్పృ స్వరము. బాడి 

చక్కని నృత్యమున్ సర్వ రసాను కూ 
లంబుగ నభినయనంబు: చేసి 

ష్ 
9 ల సకృత మృదు యక్ష గాన (పబంథ సరణి 

వివిధ చేశంబులం దిన్న. పెద్దలు గల 

బలు సభల హారి భక్తి నుపన్యసింప 

లేని సంగీత కవితాళిమూనమేల. 

ఈ పద్యమునే హరికథ యను శ్రీర్ణి క్ష క్రింద ఆంధ్రప్యతిక విరోధి కృృత్సం 
వత్సరాది నంచికలోం గాడ (పుట 77) చాను గారు (పకటించి 
యున్నారు. వారు తమ * అంబరీష చరిత్రము *”* వారికథ యుపో 
వ్షైతములో - “ఈ యంబరీపో పాఖ్యానము దొట్లి మజికొన్ని యక్ష 
గానములను (వాసి యుంటిని ___ నేం చెలిసిన మట్టు యక్ష గానముల 
ఆ వలా. 

మినర్వా ము. శా, ముద్రణ - విజయనగరము, 1599, 
* సరస్వతీ బుక్ డిపో ప్రచురణ, బెజవాడ, 1929. 



(పథమ భాగము 77 

కుదాహరణముగ నిందుణో౭ బది వినరించినాడను) అని తన 

రచించిన హరికథల నన్నిటిని యక్ష గానము లనియీ వ్వవహారించి 

నారు. పార్వతీ పరిణయ వమ నొక హరికథను! రచించిన (శ్రీ) 
పసువుర్తి క కృవ్నమూ ర్తి గారు త దాశ్యాసాంత గద్యలోం దవు క్రితెని 

యక్ష గాన (పబంధమనియె వేర్కొనిరి. ఆయన డాను గారి శిష్యాలే. 

తమ కృతిని గురువుగారి కే యంకితమిచ్చిరి. ఊోలపన్లీ గంగరాజ కవి 

రాముజనన హరికథ 1!కు ముఖ బంధ మగు (పశంసలో శ్రీ) క్రీ కాశీభట్ల 

నుబ్బయశా,(స్రైగారు డానిని యక్ష గాన (వబంధ మనిరి. హరి కథ 

యని (గంథ కర్హ వేర్కొనెను భమిడిమజ్ణి రామమూర్తి గారి సతీ 

సక్కుబాయి హరికథ ! వీఠిశలో ల కాకరపర్తి కృన్న ళా స్త్రీగా రిది 

యక్ష గాన మనుచు నా (పక్క-నే (కుండలీ కరణములలో ) వారికథ 

యని వేర్కొని5, 

(గ్రంథకర్త హరికథయనియే వక్కా-ణించెను. (శ్రీభ క్షవిజయ 

మను నింకొక హరికథ కూడ యకుగా న (పబంధముగనే వర్కొన. 

బడినది. తీద్దింథక_ర్హలు “ శ్రీమత్చ్సంపూర్ణ రామాయణ మహాభారత 

భాగవత శివపురాణాద్యనేక యక్షగాన (ప్రబంధకరృలును హరికథోప 

న్యాసకులునగు న్ అయ్యగారి వీరభ(దరావుగారు.” “యవగానాల 

శాఖశకేచెందిన వారికథ” లని (శ్రీ కొ _త్తృభావయ్యచౌదరిగా రొక చోళ 

ననిరి. 

! (పచురణ వివరములు చెప_ువ్ర. రెజమం[డి గొతమా (గంధాల మమున 

వీని [పతులు గలవుం 

Tt శ్రీ పత్రీ (పెన్ ,-కాకి నాడ. 1986. 

న సరస్వతీ పవర్ (పెన్, ముద్రణ _ రాజమం[డి, 194కి. 

-- రాజమం(డ్ గాౌతమో(గంథాల యముననొక (హతిగలదు. 

శ చూం “క యకుగాన నాటకములు " అను వారిచ్యా నము = -- ఆంధమహిళ _ 

ఆగష్టు, 1956. పుట 14. 
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ఇట్లు పలువుకుపండితులు, సామాన్యులుగాదు ధమాన్యులు 

నైనవారు స్వయముగా హరికథా (గ్రంథరచన గావించినవారును నభి 

(ప్రాయపడి రనంగా నది కాదనలేము. వానిలో నేదో సాదృశ్యములేదన 

లేము. కాని రెండును బూర్తిగా వాని యుత్సే త్తిపరిణామములనుబట్టి 

యభీన్న ము లన లేము. జక్కు-లకథలు, జంగంకథలు, వారికథలు, 

బుజ్జక థలు - ఇవియన్ని యు గానరూపమునం గధాఖ్యానమే (ప్రభా 

సాశయముగాం బారంభింపండినవి. కావునం దత్త్మదచనా (పక్రియ 

లలో గొంత సాదృశ్యము గోచరించినను వానివాని (పయోగ ఫక్కి 

నలు వేణు. (పయోజనములు వేజు. నాని పుట్టును పొలశువలే 

"వేటు వేణు, 

హరికథ చేదకాలమున"కే బీజహాపమున నున్నట్టును, నైతి 
హోసిక్రయుగ మునం గుశలవుల రామాయణగానము మొదలగు సంద 

ర్భములందు దాని స్యయాపము కు _స్హరించినట్లును గొంద జితలంపు. 69 

 శకాని యేదోకథ వెప్పుట, అది విష్షుకథయగుట యనునట్లు గాక మన 

మానా డనుకొనుచున్న విశిష్టలత్ష,ణ ములు గలదిగా హరికథ రూపొంది 

(ప్రచారముగాంచుట మధ్య యుగమున మహారాష్ట్రమున. l7 వశ తాప్ప 

పూ ర్వార్థమున నుండిన (ప్రసిద్ధ మహారాష్ట్ర భాగ వతుండగు కుశాశామ్ 
హరికథా శాల చే ప పములు చేయుచుండినక్టు తెలియుచున్న ది.” హారి 

కథ యనంగా నది మహారాష్ట్రలది యని (పతీతి అది మహో రాష్ట్ర 

మున “*.అభంగ్ ” అనియు, తమిళ దేశమున గాలక్షే మనియు, 

నాం[ధమున హరికథయనియు ( హరికథా కాలవ్షే ప+ మనియు) వ్యవ 

69. Vide., స Kalkshepam” By Sir M. 5. Ramaswmi Aiyar,. 
10. చూ ో“తుక్రారామె మాశేగాథా +. (నిర్ణయ సాగర ముద్రణ, బొం 

బాయి, 1927 }ఆభంగములు 4045 - 4049. 

ఆ కాల జేసమన6గా Pastime అని యర్థము, మ. 

ఇ 
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హరింప బడుచున్నది. దక్షీణ దేశమునకు హరికథాకాలశ్నేపము దిగి 

వచ్చుట 17వ శ తాద్దిలో నటు కర్లాటకము నిటు తంజాపురాం[థ 

నాయక రాజ్యమును మహారాష్ట్రల క్రైవసమైన తరువాతనే యని 

శోంచును. తంజూవూరినేలిన మహారాస్త్రప్రభువు లంతకు ముఎదాం(ధ 

నాయక రాజులు మిగుల నాదరించిన యవగానష్మకియ తమ హరి 

కథా సంవాదిగా నుండుటచేతను, నంతకంశు మజియొక మె క్లైక్కు 

వగా రూపక ప్రయోజనము గల్లియుండుటచేతను గాయబోలు తామును 

దానిని నాయక రాజులకంకు నెక్కుడుగ నాదరించిరి. స(యముగా 

నన్నో యక్షగాన నాటకములను వెలయించిరి.-- కాని యాం 

మున నారె తవుపహారికథలను వెలయించిన జాడగానరాదు. కాని 

మహో రామ్ట్రలకుం బుట్లినింటను బొరుగువ్బారై న మధుర సౌరాష్ట్ర సభ 

వారు కిదప కాలమున. చెనుళసనం గొన్ని హరికథలను నెలయింపం 

జేసిరి, తతాపీ మనవారును కాలన్నే పార్గము రూప(పదర్శనావకా 

నము లేనియెడ నేక పా తాభి నమయమునకై న న బనికివచ్చుననియో, 

అన్యగీత _ప్రబంధచ్చందస్సుల" కాకృష్ణులగుటనోతనో నాటినుండి 

హరికథా రచనకు దొరకొనియుందురు. అసలు యవు.గానము హరి 

కథగా జెప్పయిడు సం పదాయ మొకటి కన్న డ దేశమునంగలదంట, 

అయితే అది (పాచీనమైన సంపదాయముగాదు. ఈవిషయయమె 

_ చూ, న. _ ద్వితీ యపకరణ ము. 

71. పా. లి. పు భాం., ఆర్ నం. 1607, 1608. వీనిలో డోరాభ్యాక్, 

ఫౌపంగి, లావణి, శకం, ఖా, ఛంద్ మొ. సౌరాష్ట్ర మహా రాష్ట్ర గీత పభేద 

ములుగ లఅన్ర. ఆం| ధచేశ పు హారికభలందు డోరాలు, తోహరాలును దజచు లావణి 

19 వ శతాబ్ది కర్గాటాం[థ యశ్ గానములందును _బయు క మైనది. 

(ఈమధుర సౌరాష్ట్రనభ హరికథలు, వానిలోని ఛందస్సుల నుగార్సి (పత్యేక 

"మొక వ్యానము లర్_ర5ర్ (తిలిబ్బ్షలో . (బకటించి యుంటిని), 
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(లీ ముట్నూరి సంగమేశముగా శేమునుచున్నా రో చూడుడు. “అసలు 
వేవరచనకూడా మానుకొని మద్దెల, జేగంట, హార్మోనియం (శుతి 
అనేవి సహాయంగా తీనుకొని ఒకాయన యక్ష గానరచన గానంచేస్తూ 
ఉంచే, నురోనలుగురు వే ర్యేరుపాాతలను పంచి పుచ్చుకొని, కులాసాగా 
నాటీయపద్ధతిలో సంభాషణలు నెరపడం అనే మర్యాదకూడ దవ్న్ణ 
కన్నడ (పాంతంలో పాతిక ముపై ృయుళ్ళనుండి బయల్లేరింది. దినిని 

“ తాళమద్దెల” అని విలుస్తారు. ఇందులో ఆటగాని, అభినయంగాని, 
వేమంగాని వమిోశేవు, ఒకరుచెప్ప హరికథ నలుగురు పంచుకో చెప్పు 
తూన్న ట్టుంటుంది ౫౫ ఈసం(ప్రదాయము యక్షగానముకై. హరికథల 
(పభావమునుమాత మే సూచించును. ఏచెట్లయినను మనకు యత 
గానరచన (ప్రాచీనము. హారికోథారచన యాధునికము. నేంటి హరి 
దాసులు హరికధలను యక్షగాన (పబంధములని వేర్కొనినట్లు, 
(ప్రాచిన యక్షగాన కర్తలెవ్వరును యత్షగానమును నది వైవ్లవేతి 
వృ_్తేమగుచో నౌప్రచారికముగ హరికథ యనుటతప్ప (ఆ యనుటయుం 
గ్యాచిత్కము) (ప్రకీయ పరముగా హరికథ యని వ్యవహారింప లేదు. 
లాత్షుణికుల్ముగాడ నస్తు చ్చృందో నై విథ్యము విశేవముగం (బదర్శించి 
యుంకుటచే యతగానమున కొక నిషమ్మ్యృవ్లలవణము నేర్చరింపలేక 
పోయిరి. (ప(క్రియగా నా వదులుతన మేమొదటం తాళ పథానములై న 
శేకులతో ద్యిపదలతోం గలది గ ద్యపద్యముల¢ c (బాదుర్భ 

పించిన యతుగాన రచనముమ వివిధ చేశిపద కవితా (ప్రభేదము 
లన్కు గర్హాటక సంగీతమునకుం (బచారము గలిగిన దినములలో 
నాయా రాగ (ప్రభేదములను దక్షిణ చేశమున కౌ త్తరాహులతో సంప 
ర్క-ముకలిగిన రోజులలో నాహిందూస్తానీరాగములను మట్లను నిముడ్చ్సు 

72. చూ, నంగ మేళం గార ““ యలా[ఓ 9) అనువ్యాసము --  ఆంధ(పపభ 
సచిత్ర చారపథతిక, క_11956, పుట 64. 
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కొను నట్టు చేసి, రానురాను యక్ష గాన మనంగా ఛందో నై విధ్య విశిష్ట 

గేయ (ప్రబంధ నామాన్య వాచియా యని యనివించు నంతగా బరిణ 

మింపం జేసి నేంటికి హరికధలకుం గూడం బర్యాయ వాచకముగా 

నిలివినది.* అసలు హరికథ (ప్రయోగ విషయమున యక్ష గాన 

(పారంభదశను సూచించు నన వచ్చును. రచనా (పశ్రియలో నీనాంటి 

ధోరణిని బట్టి శెండింటను నెట్టి ఛందస్సుల నైనం బాటలనైన నెట్టి 

కథలనెన నెలకొల్పవచ్చు ననవచ్చును. ఈనాండు యక్ష గానము 

లట్టు యక్టులచే (జక్కులచే) గానము చేయం బడుట లేదో యర్లో 

హరికథ లన్నియు విమ్ల కథలు గాను. శివకథలు చివరికి శివాజీ 

గాంథిజీ కథలును హరికథల జేర “చలామణి” యగు చున్నవి. అనలా 

నింకం (బ(కీయశేగాని యా వేరునకుం (మైముఖ్యము పోయినదన్న మాట. 

కడమ ఛందస్సులమాట యెటులున్నను గ థాఖ్యానమునకు యక్షగాన 

ములలో ద్విపద, హరికథలలో డోరాలు, తోవారాలు సంసదాయ 

సిద్దముగా వాడంబడుచున్నవి. నారాయణదాస (ప్రభృతుల రచన 

లలో డోరా తోహరాలకు బదులు మంజరియను రచనా విశేషము 

గన్నట్టును. అది మన మంజరీ ద్విపద కాదు. డోరా వంటిదే 

హరికథలలో మన ద్విపదలు, కండాన్ధాదులును జేరినవి. 19 వ శతాబ్ది 

యు_త్తదార్హము, తేదుపరి యతశుగానములలో మాత్రము గొన్నిట 

డోరా తోవారాలును, మరికొన్నిట లావణి మొదలగు నన్యచదేశ్య 

| ఈ సందర్భమున గో డావరిమంసల వాస్తవ్యులు, (ప్రసిద్ద వారికథోపన్యాస 

కులు, రచయితలునై న (శ్రీ నల్టమిల్లి బసీవిరెడ్డిగారి యఖి్యసాయ మొకటి గమనింప 

దగియున్నది. చూ. డ్వి. ఫా. వుట. 246. (అది యాయన స్వయముగ నాతో 

సెలవిచ్చిననూట, వీ రిటీవల తేదీ 6-12-59 న క్లీర్తిశేషులైరి, ) 

I-11 
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చృందస్సులును ( సాధారణముగా వారికథలలో నుండునవి ) చేరినవి.* 
సై విషయములనుబట్టి వారికథ- యక్షగానములకుం గల 

సాదృశ్యము, సంబంధము నెట్టివో (గహింపనగును. హరికథ నుండి 

యతుగాన ముత్సత్తియైనదని యెవ_-రెననన్న-వో నది ముధావాద 
మగును, _ అదియులగాక యీివాదము యక్షగాన నామోత్స త్తిని 

సమర్థ్రంపదుగ దా, ఇక యతగానమే హరికథగాం బరిణమించిన 
దను వారును గొందజు గలరు. కాని యిదియు నవిచారమూలక 
మగు నభి(పాయమే. ఇండిటి యుత్ప త్తి వేర్యఅనియు, రెండును 
గొంత ' సదృశ (ప్మకియలగుటచే వానికిజూర్మితక కారణములవలన 

సాన్నిహిత్య మేర్చడలాం గొంతకుగొంత సంబంధమును నేర్ప డెనని 
తేలంపవలసియున్న ది. % 

ల. కథకళి _ యక్షగానము 

దవ్నీణ భారతమున (బధానములై న యాం(థకర్లాట. తమిళ 
మళయాళ రాష్ట్రములు నాల్గీంటిలో మొదటి మూండింటను యక్షగాన 
మొక దేశి రూపక (ప్రక్రియగా విలసిల్రి నది. కాని మళ్లయాళమున 

స. 

ఇ చూ. ఇందలి ద్విఖీయ భాగము, మొదటి (ప్రకరణము - ఆంధ్ర చే 
య, గా. కవులు వరగంటి శేషగం వెంకటరమణ దాసులు, గోపాల రామదాస కవి, 
తిమ్మ రాజు లక్ష ఇరావ్రల, అనంతే రామా చార్య నారాయణచా'స (పభృతుల కృతుల 
విషయము, 

78. (1) కవిక్వజేది ఆంధ్ర వాజ్మయ చరిత్ర సర్మగవాము - (వావిళ్ళ (ప్రతి - 
1951) పుట 14ర. య, గా, లే తోలుబొమ్మలాటలు-గా మాటీన 
వనియు కవిత్వవేది యభిపాయము, చూ. పుట 246, 

(2) Vide, Chap. 5 of ‘Telugu Literature’ By Prof. 
P.T.Raju. (P. ౨. N. Series No. 15.) 

ఊ*య. గా. హరికథగూర్చి వేణ యొక వ్యాసము (ప్రకటించియుంటిని, 
చూ. ఆంధ్ర సాహీత్య పరిషత! తిక, 
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దానికి [బశ కి కలుగకుండుటకుం గారణము త త్పద్భశ మైన క థకలి 

యను ₹యాత్మక్ర నృత్య కళా విశిష్తముగు నొక రూపక్యవక్రియ కచటం 

(బచారమేర్చడుటయేె. కథకళి మళయాళ రాష్ట్రపు గర్వకారణ 

మగు నొక జాతీయ రూపక (ప్రక్రియగా వాసిశెక్కినది. దానికిని 

యతశుగానమునకును గొంతవోలిక గలదు. అది కారణముగా నుక్ప 

తలో సీరండును నేకబిజకములై యుండునను నభిపాయము కొందటు 

పండితులకు. గలీనది. 

యక్షగాన వాజ్మయ సరికోధకులలో దొలితరము వారిలో 

నొకరు ఆచార్య శీ కోరాడ రామకృష్ణయ్య గారీ విషయమై యిఘ్లు 

సెలవిచ్చియున్నారు వలా 74. 

“This Veedhinataka in Telugu may ౧6 said to be only a 

counter part of the Malabar Kathakali, but with this diffe- 

rence, that while in the Telugu. Veedhinataka the actors 

speak and take to singing the songs whose meaning thoy 

also seek to interpret by means of gestures ~ i.e., by Abhi- 

naya; the Kathakali actors enact the whole story by means 

of mute abhinaya leaving speeches and songs entirely to ths 

troupe behind them, who supply the musical and other accom- 

paniments necessary for the successful enactment of the drama. 

The dress, the make up, the method of performance, and all 

other paraphernalia required for the enactment seems to point 

towards the identity of their origin, though there may be 

somes minor differences due to later inilependent develop- 

ments. ’ 
rk 

74. Vide P.19 of ‘Telugu Literature outside the Telugu 
Country’ By K.R.K. (Madras University Telugu Series 
No.9 (1941) Chap: Yakshagana anl Desi.’ 
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మోది వక్కొ_ణలో (స్రీ రామకృష్ణయ్య గారు కథకళి యక్షగా 

నముల భేద సాదృశ్యములను జక్కు-7గా విశదవజుచినారు. అయితే 

సాదృశ్యము వాని యుత్నే త్తి సామ్యము వంక ములునూపుచుండ. 

బోలు ననియ్కు భేదము పరస్పర నిరవేక్న మగు వాని కాలాంతేర 
పరిణామము కారణముగా గలిగియుండ వచ్చుననియు ననియున్నా కు, 

ఇది యొక యభీ_వాయముమా[ తము, (పబలవాదముగాదు. అయి 

నను నిది ముందు ముందొక వాదముగా. బరిణమింపకుండుటకు దీని 
నిటం బరిశిలించుట కర్త వ్యము, 

మన యక్షగానమునకును గభకలికిని గల సాదృశ్యము భరత 
ఖుండమున వివిధ రాష్ట్రములందు వెలసిన యా తరగతి చేశిభాపకము 
లన్నిటక నించుమించుగా. సరిపోవ్రు నట్టిచే కాని విశేషముగాదు. 
కథకళి ప్రత్యేకత మూకాభఖినయము. యక్షగాన (పాయములగు 
కన్నడ దేశపు బయలాటలపై గ, మెలట్టూరు భాగవత మేళ నాటక 
ములపై6 * గథకల్సిప్ర ల్యేకతయొక్క (ప్రభావము కొద్దిగానై నం 
గలదు ( అందులకు? (బా బేశికముగా వానికున్న సన్ని హిత త్వ మే 
కారణము కావచ్చును. అదియు నిటీవలి పరిణామమే కావచ్చును. ) 
కాని మన యతీగానముమై దాన్నిపభావ మే దశలోను ( పాల్కురికి 
యక్ష నే పథ్యముల యూటపాటల [పనావనలోం గాని, కీడాభిరామ ఎ 
జక్కుల పురం(ధి గానాభినయ (పసంగమునం గాని) గానరాదు. 
ఇంతకును గథకళి యేముంత ప్రాచీన మైనదికాదు. మలయాళ పండితులే 
యా మాట నంగిక రించుచున్నా రు, 

న 

75. చూ. శ్రే ము, సంగమేళం గారి క బయలాట్ట్ర | వ్యాసము _ ఆఅంభ|[పభ్ధ సచ్మిత్రవారప, త్రిక, 4... 1-56. పుట, 2994. 
76. చూ. ఈ విషయమై నా వ్యాసము - భారతి సెసెంబకు, 1955, 



(సథమభాగము ర్ 

కథకలి గురించి = (శ్రీ 3. ఆర్, విషరోటి గా శేమను 

చున్నా రో చూడుడు :- 

‘We shall not be far from the truth if we place this in 

the latter half of the 17th Century... lt is quite probable that 

this new variety must have been devised somewhere in the 

Sixth decade of the 1700 Century.” 

మరికొందరు 

“The Raja of Kottarakkara (1575-1650 A. D.) was the first 

Composer and originator of the Kathakali’ 8 అని యనుచు 

న్నారు. ఏకి యభిపాయము గణించినను గథకళి చరిత్ర (క్రీ. శః 
16వ శ తాటి దా(టిమోాందికియబోదు. కథకలి పుట్టుటకు ముంచే 

యాంథమున యక్షగాన రచనకూడ ఆరంభమై సాగుచుండినది. 

అనంగా యతుగానమునకును గథకళికి నుత్స _త్రీసామ్య మూహీం 
చుట సమంజసముగాదు కదా, అదియుంగాక కథకళి యక్షగాన నాసూ 

త్పత్తిని సమస్టింప లేదుకదా ; అయితే (గ్ర, రామకృష్ణయ్య గారు యక్ష 
గాన నామోత్సత్తీ విషయమై చూపు పెట్టనివారుకారు. వారు తేమ 
వ్యాసమున పండితారాధ్య చర్యతమునందలి యక్ష వేషములతోడి 
యాటపాటల (ప్రసక్తి (డాభిరామనుందలి జక్కుల పురంధ్రి పాట 
(పస కి యె ల్రీచూపును వాని వాథమికానుబంధస్వరూప ము నావిష్కు. 

రించుచు నా జక్కుల పురంధి పాటయీ జక్కులపాట యనియు నది 

77, Vide ‘South Indian Theatre’ By K.-‘R. Pisharoti = 
Chap. IX of ‘The Thazatre of the Hindus’ published by Susil 
Gupta Ltd., Calcutta—12. 1955. 

78. Vide (a) ‘The Music of the Nrtyanatakas of South 
lndia’ — Thesis submitted by Srimathi K. Gomathi for the 
M. Litt of the Mairas University. (b) ‘The Language of Katha” 
kkali’ By Sri Premakumar Thamma, pp. 15. 
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యతగానవును సంస్కృత శబ్బమునకు( దెనిగింపు ' కావచ్చుననియు 

వా(క్రుచ్చినారు. 

తీ ఇతరవిషయములు 

యతుగానమునకన్య దేళీయ రూపక (ప్రక్రియలలో. గొన్ని 
టితళోం గొంత కొంత సాదృశ్యము గలదు. ఉఅదాహూరణమునకు ;- 

మనయకత్ష.గాన (ప్రదర్శనములలోని హంగుడారుల వంత పాటకుల మేళ 

మించు మించు (పాచీన (గీకునాటకములలోని ఈ ర్రారేర్రక్షా ౨). బృంద 

గానముచేయు గాయక బృందమువంటిది. యతగానము గుణించి 

(వాయుచు నొక రీ విషయము నిట్లు సూచించినారు గూడ * ౩- 

“Its technique may roughly be compared to the Greek 

drama in its simplicity of expression anl the importance of 
the element of choris in it.” 

కాని యీ సాద్భశ్యవిషయ మునకు గలిసివచ్చునుగదా యని 

వెనుకటి (అలెగ్లాండరు చంద్రగు_ప్తమార్యులనాంటి ) (గ్రీకు భారతీయ 
సంబంధ బాంధ వ్యముల చారి తక నిషయనుగూడ బారుచేసి ను యవ్నరెన 

యక్షగాన మా యవనరూపక కళనుండియే యావిర్భవించిన డనినచో 

ఆ యనుట ఫలితములేని (ద్రావిడ పాణాయామముపట్టుటయే యగును. 

యక్షుగానమువలె గాన| పాథాన్యము, హంగు, పౌరాణికేతి 

వృ_త్తముల (పకిప_ర్తి, '_ద్రదర్శన ని రొడంబరత, జన సామాన్యానురంజ 

కత్వము మొదలగు లక్షణములు గల వంగ బేశపు యాత్ర 7 లకును, 

* Vide Yakshagana and other plays of Mysore” an article 
by Sri 5, Srinivasachar, Published in The March of India 
Vol. lV పం. 6. 

79. Vides, Chap. IV, item IV of “ History of Bengali Lan- 
guage avd hiterature” by Sri Dinesh Chandra Sen. 
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యవ, గానములకును ( పండిత రాధ్య చరిత్రలోని శ) శెల శే(తము 

నందలి శివర్శాతి వినోదములు వేర్కొనంబడిన సందర్భ మునుబట్టి ) 

యా(కాస్థలములే జనుః స్టైానములై యుండునని యూహింప. గల్లినచో 

నది యొక సాదృశ్యమే యగును గాని యుత్ప త్తి దశలోం గాని పరి 

ణామమునయణాని వానికి సంబంధముగల దనుటకు సత్యసన్ని హితే 

మెన యుపపత్తీ మ్యూతీము గాం జాలదు. 

ఇక్షు యకు గానముతో నితివృ_త్తమునందో, రచనా (ప్రణాళిక 

యందో, (పదర్శన సం(పడదాయమునందో యంతంత మాత్రము సాదృ 

శ్యము గల యన్య దేశీయ రూపక (ప్రక్రియ లనేకము గలవు. దానికి 
గారణమించు మించవి యన్నియు నొక్క పాదునుండి మొలిచిన 

వగుటయె కావచ్చును. ఒక్క పాదనలాం గృతక (పవృ త్తికి (బస్తీ 

లేని నిసర్ల్షమధుర నిరాడంబర సన్నిగ్ధజన ముగ్ధథాన (పకృతుల కాట 

పట్టయిన జనపదము. - ఒక్కొక్య-చో యతకుగానమునకును దాని 

పరిణామ దశలలో నన్య (ప్రక్రియలతో నాపొటి యూపవాటి సంబంధము 

ేర్పడినదన్న చో నదియొక వింతగాదు. సదృశ _ప్మకియలకుం యా దేశిక 

మైన సన్నిహితత్వ మేర్చడినచో సంబంధము నేర్పడుట సహజముగ దా, 

యతుగానోత్స త్తి విషయమై సె నుడాహరింపయబడినవాదములు 

సంబంధ సంవాదులు కొన్ని, సాదృశ్య సంవాదులు కొన్ని, కాని 

జక్కుల జాతిసంబంధ వాదమువ లె గడవు వాదములు చక్కగా బాదు 

కొనియుండలేదు. యశుగాన నా మోత్సత్తి నవి సమర్ణి ంపలేవు. 

ఇంక యకుగాన శఖార్థమును గూర్చి (శ్రీ యమ్. గోవిందరావు 

గారు తేమ వ్యాసమున 80 లడ్విగ్ , గెల్డ్ నర్ అను పాశ్చాత్య 

80. Vide, Madras University Annals of Oriental Research 

Vol. X- Part 11 for his paper on the Yakshagana in 

Karnataka, 



88 ఆం ధయకుగాన వాజి యము 

పండితు లిరువురు యతుశబ్రమునకు “* ఉత్సవము *”” (Festivity) అను 

నర్థము చెక్పినారనియు,  నదికాని యంగీ కార్యమగు చో యక్షగాన 

మనంగా నొకయుత్సవ సమయమునంజేయబడు సంగీతగోష్టియని చెప్ప 

వచ్చుననియు ననియున్నారు. యత శబ్దమసలు (ప్రత్యవసానార్థక మైన 

“జక” అను ధాతువువలన చేర్పడినట్లు తోంచును. యక్షులు పుట్ట 

గనే (బహ్నచేవునిం దినుటకు యత్ని ంచిరనియు, నతేండు “ మామా 

జక్షుత *” యని వారిని. _ార్జిం చెననియు, వారే నాటినుండి యత 

శబ్ద వ్యవహృతులైరనియు భాగవతము తృతీయ స్కంధమున. 

(0 అధ్యా. - 21 క్లో) గలదు. యతుశన్దార్థ మేదై నను నది యత్న 

జాత్యుత్స తిని సమర్థించునుగాని యత్తగానోత్స శ్రి త్తిని సమర్థింపదు. 

డానికి యయ శ భార్దముతో(ాక గానవప్రియులై న యక్షశబ్దవాచ్యుల 

తోనే యేదో సంబంధముండి యుండుననుట లెస్స, ఈనా(యజాభారము 

లుపలబ్దములై న యంతలో నా యత్షశబ్దవాచ్యులు మన జక్కు-లును, 

గన్న డచేశపు కుక్కల గాణలు.నె యుందురని యూహించుటయు 

లెస్సయగును. 

యక్షగానము 

ప్రాచీనత -పాథ మికావ స్ట 

యత్షరాత్రి, బౌద్దయశ్ష క్వ్వృూలు, జక్కి-ణి మొదలగు విషయముల 

తోడి సంబంధము చేదైన స్టైరపజుప౦ ౫విన చో యక్షగాన చర్మిత మలి 

చిరంతనమైనదని చెప్పవచ్చును. కాని యట్టిసంబంధమును స్థాపించు 
టకుందగిన యాధథార సామ్యగీసౌలభ్యము కానరాని యీానా.డది కడు 

కష్టసాధ్యము. ఆధారము లుపలబ్బమానము లగుచున్నంతలో యక్ష 

గాన చరిత మంత[పాచీనమైనది కాదనియేచెప్పవలెను. కాని కన్నడ 

పండితులు కొందబజు తవు వాజ్మయమున యత్షగానము - కొంత 

(పాచీనమైనదనియే తలంచుచున్నారు ;- 
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“Kannada Scholars are of the opinion that as early as the 

9th Century A.D., this kind of composition could be traced. 

They suggest that  Chattana” “ Nalpagarana” etc., mentioned 

in Kavirajamarga of Nripatunga (814-817 A.D.) are nothing but 

Yakshagana Works.” 81 కన కవి రాజమార్ల్షమున( జేరొ-నం 

బడిన చ తాణాదులకు లత్వ్యు(గంథము లిపుడు కన్నడ వాజ్మయమున 

లభించుటలేదు. “But unfortunately no composition of this kind 

has come down to us to verify their statements’ అని 

యనియున్నారు గోవిందరావుగారు. అయితే కవిరాజమాన్లమున 
వాని లక్షణ ము కమెనది. అది పరికీలనారము. 

— 01 0౮? 

“ కందము మమలళిన వృత్తము 

'వంందవొోంద డే గొందు జాతి జాగాన యె పెడం 

గొంది వరీళ మర వేటు 

ల్పుందర రూవపిం బెదెండె గబ్బ మదక్కు-0 a 

క్షవిరాజమార్గము, 1-84. 

న కందళ్ళ్సల నొగిలె 

సుందర వృత్తం గళక్క-రం చవు పది మ 

_తృంగ్లీతకె తివదిగ 
భందంబు_త్తె సెయె వేళ్తా డదు చత్తాణం ౫” 

-- కవిరాజ మార్లము. 1 - లిక్. 

అనలా నొకకందము పిదప నొకవృ_త్తము చొప్పున రచించుచు 

న్"క్కొాక యెడ జాతుల ననుసంధించినవో నది “బచెద౦ జె” కబ్బు 

మగును. పలు కంద పద్యములతో నందమైన వృ_త్తీములను, అక్కర, 
చవుపది, గీతిక, తివది ((తిపది) మొదలగు వాని నందముగా నను 

81. Ibid., Mr. M. Govindarao’s Paper, P. P. 8-4. 

1-12 
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సంధించినచో నది చత్తాణ చంద మగును, క్రై శెండింటను గంద 

పద్యము (పాధాన్యము, వ్భ _త్రముల (ప్రతిపత్తి, అక్క-రాది జాతుల 

యక్కఖఅ విశదమగును, కాని నేం డుపలబ్ధము లగు కన్నడ యత. 

గానములనోో పరిశీలించినవో: గందములు నందందు వృ_త్తములును 

గలవు కాని అక్క_రాది జాతులన్ని యునులేవు. అక్క-ర లసలు లేవు, 

కడమవాని(ప్రయోగ మతివిరళము. వానిలో. గవీరాజమార్షమున;, 

'జెస్పంబడని రగడ వికారములగు తాళ ప్ర శానములగు శేకులకును, 

ద్విపదల శే ప్రాధాన్యము. మజియు వానిలో వచనములు, పదములు, 

అర్హచందికలు, వట్సదులు, ధవళశోభనములు మొదలగు రచనా 

విశేషములు గలవు. ఇవియుం గవిరాజ మార్లబెదండి చత్తాణకావ్య 

_ లవణములందుం. జీర్కొనం. బడలేదు. మెం 'బేర్కొనంబడిన కన్నడ 

యత.గాన లత్ణములే తెలుగు యతుగానములందును గన్పట్టును. 

చూడలా నా బెదండె చత్తాణము లేవో సామాన్యములై న నిర్వచన 

పద్యకావ్యములై యుండుననిజో(చును గాని యతుగానము లనిపింపవు. 

ఇ్రశం గవిరాజ మార్గమునం 'బేర్కొనం బడినం నాల్ పగ 

 రణాల విషయము : నాల్ - నాడు అనగా దేశము, పగరణ - (పకరణ 

ముఅనయగా రూపకము. (అసలు (పకరణము (ప్రసిద్ధ సంస్కృత దళ 

రూపక (పభేదము. మాలతీ మాధవ మృచ్చ కటికాదు లట్టివి. కాని 
యా లక్షణ మిటం (బస క్తము కాలేదు. (పకరణశబ్ద మిట రూపక 

సామాన్య వాచిగాం (బయు_క్షమైనట్లు తోందను. ) అనలా చేక్లీయ 

మగు నొక రూపక విశేష మని యర్థము. ఇందుం గ్మీష్ట కల్పనాదులు 
దోషము లనియు, (గామ్యాశ్లీల భాహణములు హాస్యరస భాజనములు 

ణ్ 92. చూ, -- (పా, లి. పు, ఫాం., డి, నంబర్లు, : 4189, 1168, 1169, 

{175, 1178, 1181, 1188, 1185, 1186, 1200, 1204, 1204 1212, 1220, 
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కాగలవు కాన నవి దోషము లనివీంచుకొన వనియుం గవి రాజ 

మార్లమున( గలదు. (చూ ఆ, 1- ప. 66-69) ఈ లక్షణము 

యశతగానముల కేగాదు సామాన్య జనామోదకము లగు దేశి రూపక 

ముల కన్ని టికినిం దగి యున్నది. అవి యక్షగానములే యని నిష్క_ 

రతం జెప్పవలనుపడదు. ఇళ్లే నృపతుంగునకు సుమారొక శ శతాబ్ది 

( పై చిలుకు ) యర్యాచీనుఃడగు నాగవర్శ రచించిన కన్నడ కావ్యావ 

లోకనములోంబేర్కొనం బడిన “పాడుగ బ్చాొలు“వాజన 

గచ్చా* లు ననునవి గేయ కావ్యములు, చగేయాభినయానుకూల 

దృశ్య (ప్రబంధము లనియుం బెలియు చున్నది. కాని యివియు 

యక్షగానము లని నిష్కుర్ణతోం జెప్పవలనుపడదు. అయితే యివి 

యన్నియు. గన్నడ దేశమున సంగీత నాట్యకళల కానాయగల “పర 

పతి” నిం చెలియ: జేయంగలట్లివైనం గావచ్చును. 

అసలు కన్నడమున యక్షగాన రచన మిగుల నర్వాచీన 

మైనది. ఆ విషయమును బలువురు కన్నడ పండితులే యంగీకరించి 

యున్నారు,కో (ప్రత్యేకముగ కన్నడ యక్షగాన వాజ యముగుణించి 

పరిశోధన చేయబూనిన [శీ ఎమ్. గోవిందరావుగారు డాని గురించి 

[(వాయుచు “Inastudy ofa good number of yakshagana works, 

I was not able to come accross a work earlier than the end of the 

17th century” అని వక్కా-ణించియున్నారు. * తమిళమున యక్ష 

ర3. చూ, కన్నడ కావ్యావలోకనము, సూత్ర. 245_249. 

84. Vide., (1) A History of Kanarese Literature by Mr. 

E. P. Rice, p. 100. (2) History of Kannada literature by Sri 

R. Narasimhacharya, p-25. (3) Turning points of Kannada 

literature’, paper by Sri M. Mariappa Bhat- Ref: Madras 

University Annals of Oriental Research Vol. V - Part 2. 

+ a ఇ Vol. X - Part 2. 



రిల ఆం(ధ యక్షగాన వాజి స్రయచ రత 

గాన రచన మజీయు నర్యాచీనమైనది. తెనుంగుననే (పాచీనతేమ 

మైనది. ఈ సందర్భమున డాక్టరు శ్రీ నేలటూరి వెంకటరమణయ్య గారి 

వాక్యములు స్మ్మరింపందగినవి = “ తెలుగు యకుగానములు (పాచీన 

తమములు. తమిళ కన్నడ యకుగానము లాడేశములందాం[ధుల 

వ్యాపన మతిశయించిన విమ్మటనే రచింపంబజెను” శ అయితే తెనుంగు 

యక్షగాన రచన మెంతో (ప్రాచీనముగాదు. (క్రీ. శ. 16వ శతాబ్ది! 
ముందునాంటి యక్షగానరచన 'తెను౮సంనం గానరాదు. (క్రీ. శ. 15 వ 
శతాబ్దికి ముందు యతుగానరచన జరిగిన క్షే తెలియవచ్చుటలేదు. కాని. 

యక్షగాన మొక సాహిత్య (పష్మకియగా నవతేరించుటకు. బూర్వరంగ 

ముగాం గొంతేచరిత్ర యుండకపోదు. 15వ శతాబ్ది పూ ర్వార్ధమున చెల 

సిన మన క్రీడాభి రామమున జక్కుల పురం(ధ్రుల పాటలును యతు.కన్యల 

యాటలును (ప్రస కృములెనవిక దా. అసలు యతుగానశబ్లమే యదియొక 

(పత్యేక మైన గానె లియను నర్గమున నానాంటి భీమ ఖండమునం 

(బయు క్తమైనదికదా కో, పండితారాధ్య చరి తేయందలి యశక్రాది 

రిర. చూ. వారి మధుర తంజావూరు నాయకరాజుల నాటి ఆం(భ చాబ్మయ 

చరిత, పుట 60, 

86 ఆచార్య శ్రీ విస్సా అప్పాఠావుగారి * ఆం[భుల నాట్యకళ కూచిపూడి 
కళావై భవము *) అను వ్యాసమున (1954 సం, విజయవాడ శ్రీ కనకదుర్గా కళె 

సమితి తృతీయ వార్షికోత్సవ సంచికలో( (బమరితము ) * కులోత్తుంగ చోళ దేవుని 

శాసనములో నట్టువమేళములవారు యతక్షగానముల నాడిరని యున్నది’? అని 

వక్కా-ణించియున్నారు... చోళరాజులలో (క్రీ, శ. 11-18 శతాబ్దుల నడుమ కులో 
త్ర్తుంగ చోళ చేవ నామ ఛేయులు పలునవ్ఫమన్నారు, (చూ. స్య్యూయలు - దవ్నేణ 

పొందూ జేశ శాసనములు) కాని యంజెవరి శాసనమునను యక్షగాన శబ్దము. కాన 

వచ్చుట లేదు. చోళ రాజుల శాసనములలో శెండిట (154 ఆఫ్ 1895, 120 ఆఫ్ 

1925) * అరియకూత్తు ? (ప్రస క్తిగలదు. దానినే (కీ అస్పారావుగారు యక్ష 
-గానమనుకొనిలేమో ; ఇప్పటికి నే సెటీగినంతలో యన గానశబ్దము గానవచ్చు 

(గ్రంథములలో (శ్రీనాధుని భీమఖంశమే మొట్ట మొదటీగాం గనుపట్టుచున్నది. 
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నేపథ్యముల తోడి యాటపాటల (ప్రస కిని బరిగణించినచో యక్ష 
గానము చరిత మింకొక్ర శ తాప్పి వెనుకకుంబోవును, కన్నడ వాజ్మయ 

మునందలి “* అగ్గళ్లుని చంద[పభా పురాణము”, అభినవ పంవని 

క్కి నెత్తు 
కొన్న చో యకత్షగానచరిత (క్రీ. శ. 12వ శ తాబ్దిదాంక నెగంయ బాకం 
గలదు. అంతేకు మించినదంతయు నుపాధి సమ([గముగాని యూహ+ో 
గానమే, 

ఇంక యక్షగానముమయొక్క_ (పాథమిక స్ధితి యొట్టిదో యించుక 
పరిశీలింతము. క్రీ, శ. 12 న శతాబ్ది నాంటి కన్నడ చంద్ర (ప్రభా 
పురాణములో “వనవిహారం చేస్తూన్న నాయకుడు మేళ 
తాళాలతో నిమి త్తంలేకుండా చేశీయ గీతాన్నొకదానిని ఒక “ఎక్మ్క_ల 
గాణ * యింపుగా పాకుతూ వుంసే విన్నాడని వర్ణించ బడింది ౫? 
దీనిని బటి మేళ తాళములతో నిమి త్హేములేని యెక్కల గాణల 
జాతీయ గీతాలాపము యక్ష గానోత్స త్రిక (భాతి పదిక మొనదని 
తోంచుచున్నది. ఆశ తాబలోనే వెలసిన మన్లినాధపునాణములో 

“ కమలా మోదిమయైన తుమ్మెద రుుంకారం క మలాలయమైన లవ్మైని 
కీ రిస్తూ పాడే “ఎక్కు_ల” గానంతో పోల్చి వర్ణించబడింది *౫8 
అనంగా నా యెక్క-లగానము లేక యక్షగానము బేవతా స్తు త్యా 
త్ర ఎకమైనదని తెలియుచున్నది. (శ్రీ నాధుని భీమఖండమునందలి దశా 
రామ ప్రశంస సందర్భమునలల “కీ రెంతు శెన్దాని కీర్తి గంధర్వులు, 
గాంధర్భమున యతు.గాన సరణి” అను వాకగ్టిమును' జూచినను నాయ 
యత్ష.గానము దె వస్తు త్యాత్శకమైన యొక ల్యేక గానశె లిగాం బరిఢ 
విల్గుచుండినదని న్ఫురింపంజేయుచున్న డి.  మల్లినాధపురాణములోనే 
“యశ్రాందోళని” మను నృత్యముగూడం (బస క్త మైనది ఈయాం 

మల్లినాథ పురాణములందలి “ ఎక్క-లగాణ ” ల (పస 

87, 88. చూ, (శ్రీ సంగ మేళం గారి వ్యాసము - భారతి, ఫీ(బవరి, 1956. 
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దోళికా ( ఆందోళన మన్నను అందోళికయన్నను నర్భ మొక్క- మే. 

చూ. - సూ, శా. ని.) నృత్యముగూర్చి (శ్రీ ముట్నూరి సంగమేశం 

గారిట్లు (వాయుచున్నారు వరి “కన్నడ యతుగానాల్లో నటి 

వేషాన్ని యశ్షిణీ వేషమనీ, (శ్రీవేషమనీ, మోహినీవేషమనీ పరి 

పరివిధాల పిలుస్తారు. ఈమె మొదటిసారి రంగస్థలానికి వచ్చినప్పుడు 
నడుమువరకు అట్టతో కట్టిన ఒకతొక్టైవంటి చౌకంలో నిల్చి నృత్తే 

గతులు (ప్రదర్శిస్తుంది. ఈ నృ త్తొన్న్ని ఆందోలికా నృత్యమనీ, మంచె 

చప్పరనృత్యమనీ పిలుస్తారు.” యక్షుగానములలో యశ్నీ ణీ వేషముీితో 

నొక రాందోళి కా నృత్యము నెజపుట జూడ యక్ష గానమునకును 

యశ్షాందోళనమునకు నేదో సంబంధ ముండియుంకు ననికించును. 

అనలా (క్రీ. శ. 12 వ శతాబ్దినాంటికే యకుగానమునకు నృత్యకళా 
సాహచర్యమును గట్లనదన్న మాట. ఎక్క-లగానము నీ యశకాందో 

శనము ననునవి శెంకున్కు ఆటతోడిబే పాట పాటతోడిదే యాట 

అనునమ్లైవరో యక్షగాన వేపథారుల జాతీయ వృత్తివిద్యయొక్క- 

కవలరూపులె యుండును. పాల్కురికి సోమనాధుని పండితారాధ్య 

చరిత్రలో యశాది నేపథ్యములతొపాటు వేర్కొనయిడిన పాటయు, 

నాటయు, (క్రీడాభిరామమునం జేర్కొ-నయబడిన జక్కుల పురంధి యక్ష 
కన్యల యాటయు . నివిషయమును సమర్థింపలవు. పండితారాధ్య 

చరిత్ర వక్కణలో యక్ష చేపథ్యనూచనయుు, | క్రీడాభిరామ జక్కుల 

పురం(ధి పాటలోంవాటతో ఫా టుపకరణములు నామె గానముతోం 
గథాఖ్యానముచేసిన వెనము వపర్కైనబయటయు, యతుకన్యల నృత్య 

ములో మతాశయ స్ఫురణమును విశేషములు. 

89. చూ. (శీ సంగ మేళంగారి వ్యాసము _ భారతి, ఫీ(బవరి, 1965, 

90. ఈ యక్షిణి వేషము నృత్య మే జక్కి_ ణిమెయుండు నా ? 
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యతకుగానముయొక్క.. (పాథమిక స్యరూపమా చేశే చాటు 
చున్నట్లు గానమైయుంకుననుట నిర్షిివాదము. అయితే పురాణచరిత్ర 
(పసిద్దులెన యక్షజాతీయు లెవ్యరికిని గానకళా (ప్రతిష్ట లున్నట్లు తగిన 

యాభారములు గానరానందున నెన్నయడో యక్ష వేవధారణ 
"మొక వృత్తిగా నవలంవించినవారని యూహింపం దగిన యెక్కొ-ల 

గాణల్క జక్కుల పురంధుల గానకళాభిమానముచే యక్ష గానోత్స త్తి! 

వీజాశర్యపాయము లై నవనియు, నా గానము స్తుత్యాత్శకముగా 
గ థాఖ్యానోప యోగిగా నృత్యానుకూలముగా నుండౌడి యొక ప్ర త్వేక 
వేలికి. జెందియుండుట  యకగానముమయొక్క (రాథమికావస్సయ 

యుండుననియు' జెప్ప వచ్చును. 



యక్రగానము 

పరిణామ చరిత 

[ఈ ప్రకరణ మాంధ్ర యక్షగాన వాజ్మయ మాధారముగా యక్షగాన పరిణామ 

చరిత్ర పరిశీలన కుద్దిష్టమెనది. ఈ (గ్రంథము ద్వితీయ భాగమున యక్షగాన కవుల చరి 
(తము కావ్య సమీక్షయు. (బాదేశిక విభాగానుసారముగను గాల[కమానుసారముగను రచిం 

పంబడి ' యుండుటనుబట్టియు, (గ్రంథ విస్తర భితిచేతను నిపు డీప్రకరణమున యక్షగాన 

పరిణామ చరిత సంగ్రహముగా సమీక్షింప(బడుచున్నది. దాని వివిధదశల (ప్రక్రియా 

పరిణతికి (బతినిధులైన కొలది (గ్రంథముల విశేషములుమా(తమే యిందు( (బస క్రమగును. 
ఇందును స్పష్టతకొజకు సౌలభ్యము నిమిత్తము ప్రాదేశిక విభాగ కాల[క్రమానురోధమైన 

సమి క్షాపద్దతియే పొటింపంబడినది. ఈ (పకరణమున( బేర్కొనంబడిన' యక్షగాన కవి 

కావ్యముల కౌలముల నిర్ణయములు, (పతి వివరములు మొ॥ విషయములకు ద్వితీయ భాగ 

మును జూచునది. పరిశీలన సౌలభ్యముకొటకు అకారాది (కమ కవి నామ సూచిక తుది 

ననుబద్దమైనది. ] 

పసావన 

యత్షుగాన పరిణామ చరిత్ర మతిచిత్రమైనది. రచనలో? (బదర్శ 
నలో దరతేరమునకును బరిణామమందుచు వచ్చినది. మొదట 

యా(తౌస్థలములు, కా మేశ్య్వరీ (వత సంప్రదాయ పరాయణులెన 

కాముందుల లోగిళ్టును, తదుపరి పల్లెపట్టుల రచ్చసావడ్సి పాడిగలి 

గిన రాచ చేవిడీలును యక్షగానము (ప్రదర్శనల కధిష్టానములై నవి. 

అది వివిధ ప్రచేశములకు_ వి_స్హరించుటవలన నాయా[ పాంతములందలి 

వివిధ (శ్రవ్యదృ శ్యాత్మకములై న సాహిత్య (ప్రక్రియలతో ననుబంధము 
జెనుపొందించుకొన్న ది. వివిధ గీతిచ్చందస్సులను దనలో నిముడ్చు 

కొన్నది. యతుగాన రచన (గాము కరణములు, బొమ్మలాట ర తులు 

"మొదలగు జానపదకవుల గంటముల నుండి నగరములందు రాజాస్థాన 

ముల నా(శ్రయించిన పండిత కశ్రుల పై డిగంటములకును (బాకినది 
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కవి రాజుల గంటములే కాదు రాజకవుల గంటములును యక్షగాన 

సరస్వతి కాశ్రయములై నవి. _పలుకులముల పలుతరగతుల కవులకు. 

ద([దచనావకాశములు గలిగినక్సే జక్కులు, నెజుకులు, నేనాదులు, 

గొల్లలు, (బాహ్నణులు మొదలగు పలు తేగలవారికి. దత దర్శనావ 

కాశములు గలిగినవి. మొదట గానరూప కథాఖ్యానముగ (గామ 

వీనుల బామరగా(త్ర మా(తోపజీవిగా నుండిన యక్షగానము నాండు 

నాంటికి వాడవాడల నాడంబడుచుండిన వీధి నాటకపు వాటమెజీంి 

రాచనగరి మొగసాలల కెగంంాకి రంగభోగము నవధరించుటతో 

మార్షరూపక (ప్రభావము నభిసరించి నాటకనామకరణము చేయించు 

కొన్నది. కోటలోని రాజుగారికిని జేటలోని (ప్రజలకును సమాన 

ముగా నాడరపా(తమైనది. తెలుగు భావకుం బలుకుబడిగల పలు 

తావుల వెలసినది యశుగానము. _ పలుతేరగతుల (ప్రజాజీవితోదంత 
విశేషములను (బతిబింబించుకొన్న ది. పలువిధముల కథల కాశ్రయ 

మైనది. పాఠ్య గేయ నాట్యాత్శకములై న పెక్కు పయోజనముల 

కిక్కు వయినిలిచినిది. అదియొక సార్వజనినమైన బహుముఖ (ప్రయా 

జన సనాధమెన సాహిత్య (పక్రీయగా( బరిణమించినది. ఈ సరిణామ 

మంతయు నేండెనిమిది శతాబ్దుల చరి తేగలది. 

యతశుగానముయొక్క_ (వాచినత యెంతయో, (పాథమిక స్థితి 

యెట్టిదో మోదం బరిశీలింపం బడినది. (క్రీ. శ. 12వ శతాబ్దికి 

ముందుకాలము యశుగాన చరి(తలో నజ్ఞాత యుగము. అది యత 

చేషధారణము వృత్తిగా నవలంనీంచియుండుటచే నేర్పడియుండదగు 

నని యూహింపందగిన ఎక్కలగాణల, జకు్రూలజాతుల (పాదుర్భువ 

స్టితిగర్భిత మైన కాలమైయుండునని యూహింపవచ్చును.  అనంగా 

వారిమూలమున వాసిశెక్సియుండునని యూహీంప్రందగిన యత్సగా 

I-13 
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నము (పారంభ దశలోనే రూపారోపము గలదని చెప్ప వలసివచ్చును, 
కాని యా రూపారోప మా జాతుల యుత్స త్తిశేగాని యక్షగాన 
రూపక కళా పరిణతికి సద్యఃకారణమై యుండునని చెప్ప లేము. 
ఆ యకుయాపారోపము తోడి యాటపాటల (ప్రస క్రి పాల్కురికి సోమ 

నాథుని పండితారాధ్య చరిత్రలో. గలదనంగా + నా సంప్రదాయము 
పదునాల్లవ శకొష్ణీ దనుక వచ్చుచున్న ప్లే చెప్పవచ్చును. కాని 
యందడితివృ_శ్లము మొదలగు విషయముల (పస క్తి కానరానందున 
నాంటికది రూపక కళా సమ్మగ స్వరూపమును నిరూవించుకొన్నట్లు 

"కాదు. సాహిత్య (ప(కీయగానై న రూపొందినట్టుగానరాదు. అశ్లు 

మైయుండినవో వీరశైవ మత (ప్రవర్హకుండై న ద్విపద రగడోదాహర 

అాద్య నేక దేరి సాహిత్య (ప(కియల నతివీతి నాదరించిన సోమన 

రగడది(పదల కే ప్రాధాన్యము గల యత్షగానమునుగూడ నొక్క 

యైన రచించి డానినొక (పచార సాధనముగా వినియోగించుకొని 

యుండండా ? అసలు 15-16 శతాబ్దులకుముందు నాట యక్షగాన మొక 
సాహిత్య (ప్రక్రియగా గాని రూపక (ప్రశ్రియగాలాని రూపాందినట్లా 

థారములు గానరావు. అయితే యంతకుముందు మన యాం(భులకు 
మార్ష నాటక్రములవంటి నాటకములు (కీడాభిరామం వినా) లేకపో 

వచ్చునుగాక కాని యక్షగానము వలె దేశిసరణికింజెందిన నాటకములు 
కొన్ని లేకపోలేదు. మనవలెనే పూర్వకాలమునం దమిళులు కన్న డిగలు 
మొదలగు మజీకొందటికి మార్ల్షనాటకములవంటి నాటకములు లేనట్టు 
తెలియవచ్చుట య(బము. కాని యాటవిక జాతులకే యాటపాటల 
యందాస్థయున్నట్లు తెలియుచుండ నాగరక జాతులకు నాటక కళాఖి 
రుచియన్న ది సహజముగదా. ఆ నాటి మన చేశినాటకములే వీధి 

నాటకములను వేర. (బ్రసిద్ధి కెక్కి నవి. అట వీధిలో నాడంబడు నాటకము 
ఖ్” 

-- “*ఆదట గంధర్వ యక్ష విద్యాధరాదధులె పాడెడు నాడెడువారు ?? 
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లని యర్థము. (వీధి యనంగా నిట దళరూ పక (వభేదముగాదు. నాటక 
శబ్ద విట రూపక నామాన్య వాచి) ఇది కన్నడిగల “బయలాటి, తమి 
ళుల “ తెరుక్కూత్తు” అను వానికి సమానార్థక మైనది, పాల్కురికి సోము 

నాథుని పండితా రాధ్య చరితలోచే! నాటకములు, బవహురూపక 
ములు వెడ్డంగము, తోలుబొవు శ్రలాటలు మొదలగు రూపక్మప[క్రియ 
లనేకము వేర్కొనయుడినవి. జననికలు, పాత్రల యాహార్యకము, 
(ప్రదర్శన (ప్రరోచన, అభినయభంగులు, సంగీతపుహుంగు మొదలగు 
నాటకపుతంతు వివరింపంబడినద్. (తిపురవిజయము, కామదహానము, 
అర్ధనారీశ్వరము, అంధక గంధగజానురవధము, ద తూధ్యరధ్యంసము, 
వేరసాగరవమథనము, సిరియాళ చరి(తి మొదలగు నాంటి నాటకేతి 
వృ_త్తీములును బేర్కొనంబడినవి. ఇందలి కథలు కొన్ని వీదపకాలమున 
యత.గానవ స్తువులునై నవి. ఇవికాక కీడాభిరామమునలి బేర్కొనంబడిన 
మాచల్లేవి చరిత నాటకము, విజయనగర (పభోను వీరనరసింహారాయల 
(8. శ 1506-1509 ) ఫొలువులోం గూచిపూడి (చావ్మణ భాగవ 
తులు (పదర్శించినట్లు తెలియవచ్చినో సంబెట గురవరాజు నాటకము, 
డీ. శ. 1514 నాంటి కర్నూలు జిల్లా చెటువు జెళ్రగళ్ళు శిలాశాస 
నమూీ నందుంబేర్కొనంబడిన తాయికొండ నాటకము మొదలగునవి 

1. చూ, పర్వత _ప్రకరణము., పుటలు 482 -462, 
ఏ. బనవపురాణము, అఆ. ఉం 

3. 1581 వ పద్యము. 

4- Local Records., Vol. 56, pp 66 onwards. 
5. A.R. మ, 558 of 1915. 
ఈ రెండిటి విషయము నే త్తిచూపన వారు డాక్టరు శ సలటూరి ఇెంటక 

క్రీ 

రమణయ్య గారు చూ, వారి * యక్షగానము = తేరిజావ్రూరు ౨ ఆను వ్యాసము EN 

ఆం(ఫష్మత్రిక ఖర సంవత్సరాది నంచిక్య 
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యక్షగానములుగా నీ నాండు కోొందటు పరికోధకులచే భావింపంబడు 

చున్నవి కాని యట్లు భావించుటకు. దగిన యాభారమేమియు లేదు, 

అవి ఏధి- తెరనాటకములీ కోవక్షుంజెందినవి మాత్ర మేయైయుండును, 

పూర్వము బహుధా సంస్కృత సాహిత్య (ప్రవణులై న మన 

కవులు సంస్కృతే నాటకములవంటి నాటకములను 'బెనుగుంన సృృజింప_రెరి 

సరికదా ఆనాటకములనే నాటక్రములుగా నాంధీకరింప లేదు. కొన్ని 

టిని బద్య్యప్రబంధములుగా మాత్రమే పరివర్తించిరి.? ((కీడాభిరామ. 

ముక్కొ-టి యిదుల కపనాదము) ఆనాండు రాజాస్థానముఒందు 

సంస్కృతే నాటకములు (ప్రదర్శింప బడుచుండెడి వనియు, జనస్థానము 

లలో విథినాటకములు, బహురూపములు మొదలగు కెరనాటకము 

లును (బచారమందుండెననియు నూహీంపవలసియున్న ది. కాల్యకమ 

మున వాని [ప్రభావము యశక్షగానముపై (నాడ బడి యది యాకృృష్టు 

లన శిష్టకవులు కొందజు త్యద్రచన జేపట్టగనే రూపకకళ కొంత 
సంతరించుకొని యొక విశిష్ట్యప(కియగా రూపొంది రాజపజామాదము 

లను సమపాళముగా. | జూజంగొని ఏథినాటకమనియు. జేరొండి చేళి 

సరణీకిం జెందిన నాటక ముల కెల్ల6 (బతినిధిగా నిలిచినది, మనకు నాటక 

కృతులులేని లోటు తీర్చినది. దీనిిపాభవము మూలముగనే మొన్న 

6, తవ నవాటకముల (ప్రసక్తి పం పండితా రాగ్య చరి క్ర సర్వత (పకరణమున. 

గలదు. అవి జం గాలచేం (బదర్భింపం బడుచుండి నట్లు జై. ఇంకట నాధుని పంచ 

కం(త్రమునను (క -ఏ4ఉ0), అ. నారాయణ కవి హంనవింకతి (3 _ 29) యందును 

గలదు. నాయడు జంగాలు జక్కుల వలె గా నాత్మక క థాఖ్య్యానములు లును జేసెడివారు, 

జంగం కథలు వారి సేరచ్చే ప్రనిద్ధము లై నవిక చా. 

7. ఒకజాచా. నందిమల్ల వ్యు, భుంటసింగ యల (పబోథ చంద్రోదయాంగి 

కరణము, 
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మొన్నటి దనుకం గూడ మనకన్రలకు మార్లనాటకములవంటి నాట 

కములు రచింపవలసిన యావశ్యకత కన్సింపకపోయి యుండవచ్చును. 

పాల్కురికి సోమవాథుని నాంటికే యక్ష నేపథ్యములతోడి 

పాటగా నాటగా వెలిసియుండునని యూహింప౭ దగిన యక్షగానమున 

కాంధ్రమున న్మాప్రదర్శకులొాక' - విశిష్ణజాతిగా నేర్పడినవీదపం నొంత 

కాలమునకు యత నేపథ్యములతోడి సంబంధము సడలి గానము 

నకి (ప్రాధాన్యము హెచ్చి యుండును. పదునైదవ శ తొబ్దీలో 

భీము ఖండోదాహరణమునుీ బట్టి యది స్తోత్ర పాఠోప యోగి 

మైన యొక (పత్యేక గాన శైలి యనియు, (క్రీడాభిరామాదాహరణ 
మును * బట్ట యది జక్కుల పురంధిచె నెక్కు_టిగా (శుతి లయాత్మక 

వాద్యోప కరణ సహితముగా రాగ తొళ మాన స్థాయి గమక 
అ 

ఖు 

ర. “కీ రంతు అెద్లాని కీర్తి ౫ంధస్వలు 
టి డు జాలి 

గాంధర మున యక్ష "గాన సరణి”: (న, ఖు 8 — రిల.) 

9. కో తాగ సం్యున్న ఘుమ ఘుమ థ్వని తౌర 

క'0ఠకస్వరంబుతో గారికింపు 

మసిబొట్లు బోనాన నసలు కల్సిన కన్ను 
శా 

కొడుపుచే దాటించు సెడప దడప 

(శునక నుత్కిర్ల ౦బు6 జఊూపంగ వలయు చో 
ర్మ 

జెవి తౌడు బిగియించు జీవ గజ్జ 

సిల్కు ,గిల్కు-న (మోయు కింకిణీ గుచ్చుంబు 

తాళమానంబుతో మేళవింప 

రాగమున నుండి లంఘీంచు రాగమునకు 

నుఠుము యూరుద్య్యయంబు ఇ నొ తిగిలీ 
౬ అవని గొ 

కామవల్లీ మవోలకీ కై టభారి 

వలపు వాడుచు వచ్చె జక్కుల పురంఢి”? 

(క్రీ రా 185, 
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నిహితముగాం గథాఖ్యాన పురస్సరముగా.  వ్రయోగింపల. బడు 
చుం డెడిదనియు- దెలియుచున్న ది గదా, [కీడాభి రామమున నా జక్కుల పురంధి పాటతోపాళ్చు అక్కల (“యవ కన్యల ” ) యాటయు నర్లితమై యుండుట (క్రీ రా. 136 _ 8) నా గానము న్ఫత్యాను కూల మైనదనియుం దెలియ నగును, ఇంకను నానాంటి దాని ప్రత్యే కత యెట్టిదనలా - క్రీ శ, 1408 - 150 వం ల నకుము నుండిన, సంక్తీ ర్హనా చార్వుండని ప్రఖ్యాతిగాంచిన తాళ్ళపాక అన్న మాచార్యుని పతుడైన చిన తికునులా చామ్యండు (1587 (పాంతము ) సంకీ ర్హన లక్షణ మను సంస్కృత | గంథమును స్వవి తొమవహాక్షృత మును స్వజనక న్యాఖ్యాతమును (ఇద్ర యలజ్ఞము) 'దెనులస జేయుచు! దక వులు జక్కుల యే లేలలు, చండమామ పదములు మొదలగు వానిని మొదటం బేానుచుం బివవ గొన్నిటి లక్షణములు నిర్వ చించి యక్షగాన ప్రవములం గూర్చి యిట్లు (నాకు చ్చెను ;-_ 

“యక్షగాన పదంబులునవ్విధమున 
సముచితానేక్షవిధ తాళ సంగతులను 
ననరసాలం (కమా సవర్ణ ౦బు లగుచు 
నలరు నని హరి కీర్తనా చార్యుల డనియె ౫ 

సం, అ 66వ పద్యము, అతీండు దరువులు నేలలు మొదలగు పడములకు లక్షిణమును చెలి యుం డెను, కాని వానిత్రో పాటు మొదట జక్కుల రేకుల - వెరెత్తు కొనియుం (చూ. 50 వ పద్యము ) (బ త్యేకముగా నా వేర లక్షి ణము చెప్పి యుండ లేదు, 

10. చూ. తాళ్ల పాకము క్రోవి కుటుంబ కృతీ సముచ్చయము _ సం, 1 త్రిక పతి దేవస్థానము (మచువణ, 1935. _పకవుల కాఐఖములు, కతి రచనల గవార్చినవివ రములు నీ సంపుటమునుండి తెలియ నగును, 
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అందు చేతను యక్ష గాన పదముల చేలాదులతో పాటు 

ముదటం బేరొ-నక పోయినను నేలాలక్ష ణము వంట వాని లక్షణ 

మును చెప్పి యుండుటను జూడ జక్కుల "రేకు లన్నను యక్ష గాన 

పదము లన్నను నొక్క_కు యని యూహింప వచ్చును. “యక్షగాన 

పదంబులు * అని బహు వచనము వాడ: బడుటచే యక్ష గానమనం 

గా నేదో యొక్క. గీతిచ్చందో ఘటిత మైన దని కాక పలు విధము 

లైన పదములతో? గూడిన దని తెలియ నగును. అవి తాళ బహుళ 

ములును, నవరసాలంకృతములు నైన వని స్పష్టముగా. జెప్ప బడినది. 

మైవిషయములనుబట్టి 15 వ శ తాబ్లలో యక్ష గానము కభథాొవలంబ 

నము సముచితా నేక విధ తాళ సంగతములు నవరసాలం (క్రియా 

సవర్ణములు నగు పదములును గలిగి కావ్య రచనోపయు క్త స్వరూప 

మును కల్లి యున్న దని చెప్పనగును. 

యక్షగాన రచన - (ప్రారంభదళ 

పద్యము, గద్యము, పదము లేక గేయము. ఆమూడింటి (పత్యేక 

(పయోగమువలనణాని సంకలన ప్రరోగమువలనలాని బవావిధ 

. సాహిత్యే(ప్ర క్రియలను సాధింపవచ్చును. _తెలుగులోం బదునాజవ 

శ్ర తెప్ప చివరి చాక వెలసిన శిష్ట వాజ్మయ మక్కువగా 

బద్యగద్యో భయాత్శక మైన చంపూధోరణితో సాగిన పురాణ 

ములు, (ప్రబంధములు పద్య కేవలముగా నడచిన శతికములే. కాని, 

ఈ రచనా (ప్రక్రియముబట్టి సాహిత్య మంతయు ము తేఅంసలు- 

యప్పటికే చాలకాలముగా నే పల్లె యెల్లలలోనో పలుకుచునున్న 

గేయసరస్యతి శిష్టకవులచె నువేక్షింపం బడినది. అయినను నిష్ట 

పడిన శిష్టకవులే కొందఖు పదపద్యములకు నడిమి వాటముగా నడచు 
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నట్టి (పక్రియ నొకదానిని స్వీకరించిరి, అ దేద్యిపద. అశ్లు యటుమార్ల 
పద్దతికి. జెందిన క లికోత్కలికల రూపమున నవతరించిన పదకవితా 
(పభేదమగు రగడయుం నగలిసి వచ్చిన *ఉడాహరణము ను గూడ 
స్వీకరించిరి. ఆప్రక్రియ లన్ని ౦టికి నేకవాక్యత సంఘటింపం గలట్టిది 
యక్ష గానము, ఆరహస్యము (గహించియే కాబోలు కాల[క్రముమున 
వైవిథ్య(ప్రవణులై న మనకోవులు కొందజు త(ద్రచన చేపట్టిరి. 

మన కీప్పటికిం దెలిసి నంతలోం చెను. సన వెలసిన మొట్ట 
మొదటి యక్షగాన రచన క్రీ. శ. 15 వ శతాబ్ది యుత్తీరార్డ మున 
నుండిన (పోలుగంటి చెన్న శౌరి సౌభరి చరితము. అది యన నతే(డు 
రచించినట్లు తెలిసినదే 10 కాం గోొథము లభింపలేదు. అది జక్కుల 
కథ యని వేర్కొనం బడినది, అది తాళ్ళపాక చిన తీరుమలార్యు(డు 

వ్ ళ్ షం < 9) 
చెప్పిన యక్ష గాన లక్షణ మటు నవరసాలంకృతముగ * నున్న 
దని వేర్కొనం బడుట గవునింప్ర. దగినది. కవి దానిని జక్కుల 
కొఆఅకు (వాసెనో, జక్కుల వారి గాన రూప కథాఖ్యాన ఫక్కిక 
మూం దలగా రచించి యుండుటవేత నా జేరు పెట్టియుండెనో, లేక 
యా నాండు యక్ష గాన నామాన్వముగా జక్కుల క థయను 
పర్యాయ వ్యవహార మున్నవో తెలియదు. సౌభరి చరితము 
భాగవత వమ్ము పురాణము లందు. గలదు. కాని డానికి యక్ష న. 

10. హారి భట్టు నారసింహ పురాణావ తారికలాో. దత్కృతి యగు (పోలు గంటి రంగ మంత్రి వంళ (సళంసలోే నతనికి వరునకు బినకం[డి యగు నీ చెన్న మంతి (ప్రకంసనయు వచ్చినది. అందీత్రని కృతులు పేరొ_నం బడిన యొక నీస మున (పద్య. 38 ) 

ప పౌభరి చరితంబు జక్కుల కధ చెప్పె 
లాలిత నవర సాలంకృతముగ 09 

ఆని యున్న ది, | 
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పాతలతోం గాని జక్కుల కుల చేవత యగు కా మేశ్వరితోం గాని 

సంబంధము లేదు. ! మన కీ నాండుపలబ్దములగు యక్షగానము 

లన్నియు సట్టివ. చెన్న శౌరి కృతి యత్షగానమని యూహించుటయే 

సమంజస మగును. పదునైదవ శతాబ్లినాంటి యక్షగాన రచన తీశ 

ట్రిదో చూత మన్న నా కృతి యాకృతి మాశి పోయినది. (కీ. న 

1500 నం. (పాంతము నాటి యక్షగాన మని యూహింసం దగిన 

మజియొక [గంథము పేరు వినంబడుచున్న ది. [క్రీ శ. 1500 (పాంతము 
వాండగు వెల్లంకి తాతంభట్టు తన కవి చింతామణి 1* యను లత్ణ 

(గంథమున భాపూలశు ణాధికారమున “ లఖీకశాగ్టణములోని -దేకు *” 

లను వేర * నీరజోదరురాణి నీల వేణికిని ” అను నుదాహరణమి చ్చెను. 

"రేకలను రచనా విశేషము యకుగానములందు మా(తమే కన్పట్టును. 

యక్షుగానపదములకు జక్కుల రేకులను కేరున్నట్లు సంకీర్తన లక్షణము 
నుండి గ్రహింప నగును గదా, అయితే తాతంభట్టు నుదాహరణము 

ద్విపద పాదము కాని యది జంపె గతి గలది. ఆ (ప్రక్థానున్న ేకన్ను 

మాట కాదనరానిది, ఇది చిత కవి పెద్దన యకరకు గానము లందుండు 

నని చెప్పిన “ జంపెశేకు” లక్షణమునకు సన్నిహితముగా నున్నది. 

( చూ. (ప్రక్కపుట) పై లకీ కల్యాణము యక్షగానమై యుండునని 

తేలంప నగును. కాని యీో(గంథము గూడ  లభింపలేదు. ఇది 

యత్క్బృతవును వివయముగూడం చెలిసినదికాదు. దీనినిబట్టి నాంటి 

11. ఒక దూరానీతమైన యూహ :- జక్కులు కామేశ్వరీ (వతసం(ప్ర 
దాయ పరాయణులును, సంతాన కాంతులు వైన వారి యిండ్లం జేరంటములు 

సేయం బోవుదురని [కీడాఖిరామమ'న నూచింపం బడినది. సౌభరి చరితము సంతాన 

కాంత విషయమున కొకప్రత్యేక (పత్తి పత్తిగలదని భాగవతే విష్ణుపురాణములందుC 

గలదు. మటే జక్కు_లు సంతాన కాంక్టు ల యిండ్లలో. జెప్పుకథలలోే నిడియు 

నొకటగు నేమో; 

12. తం. స, మ, శే. నం, 779.780. 

I-14 
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యత,గానములందు నేకనునది యొక రచనాంగమని యూహీంప 

నగును, దాని స్వరూపమెట్టిదో యెజుగుట కాంధ్రమున యక్షగాన 

లక్షణముగూార్సి చెప్పుటకు. గొంత (ప్రయత్నము చేసినవారిలో 

మొదటివాండగు చిత్రకవి పెద్దన (16 వ శ తాబ్టి పూర్వార్గము) 

రచించిన లక్షణ సార సంగహమును ఒలుకరింపవలెను, అతండు నవ 

విధ రగగడల లక్షణమును చెప్పి వెనువెంట యతు.గానముగూర్చి 

యిక్స్తైత్తుకొనినాండు ;- 

“వృవభగతి టత్రిపుడనే కర్యఘీయుగ మగుం 

దుద నేకు లఘువులు తొలగ జేయ, 

జంపె రేకునకు లక్షణము దరద గతి 

యగు గొన నొక లఘువందు మాన, 

రచ్చ రేకగును దురగ వబ్లనము గతి, 

మణి యేకళతాళియా మధురగతిని, . 

అట తాళమున మూత లం(ఘీ కిర(ది నాల్లు 

నావ్లీట విరతి పద్నాలు గింట 

నిలుచు నర్గంపు నర్గ చంద్రికలు దీన 

యత.గానాది క తులలో నార్యులిడిన * 

రగడ భేదంబు లివి యాను రమ్య చర్య 

యవిత నిజదాస సముదాయ ! యాంజనేయ ” 

లు సా సం. I1- 141. 

ఇందు. బేర్కొన బడిన (తీపుటాదులు సంగీత (పపంచమున 

సూళాది తాళములుగా. (బసిద్ధములు మతి “త్రిపుట లేకు, “*జంపె 

*చిత్రకవి పెద్దన నాంటికే యక్షగానము ఆర్యరచనగాం భరిగణింపంబడిన 
దన్నమాట, | 



(పథవముభోగము 10% 

"రేకి అనలా నవి త త్త తాళ (పభానములగు గీతము లంటేశెక 

లక్షణ సమన్వయముగల పాదములు లేక చరణములు లేక దళములను 

వీభెగములవంటివై యుండును. అందలి యర్థము లర్హచం(దికలు, 

“యతుగానాదికృతులలో నార్యులిడిన రగడభేదంబులివి” రగడ భేద 

ములుకాని రచనావిశేషము లింకవెన్నిగలవో యా నాంటి యక్షగాన 

ములందది యజబుణగరాదుం 

(క్రీ శ. 1450-1550 సంవత్సరముల నడుమ యక్షగాన లక్ష 
లత.ణములిట్లు లాతణిక పరిగణనమున కెక్కిన వనంగా సా పాంత 

మున యక్షగాన రచన కొంత సాగిన దనియే చెప్పవచ్చును. 

మనకిపు డుపలబ్దమెన యంతలో. గవి కాలము తేలినంతలో 

క. శ. 16 వ శతొల్లి యు త్తరార్గమున నుండిన కందుకూరి రుదకవి 

నుగ్రీవవిజయమను యకుగానమే (పాచీనకేమ మైనదిగా. బండితు లెల్ల 
రిచేం బరిగణింప6 బడుచున్నది. కాని చ(క్రోపురి రాఘవాచార్యుండను 

నాతని కృతిగా నూహింప6 దగిన విపనారాయణ చరిత్రమను యత్ర 

గానము రుద్రకవి కృతి కొక్కించుక పూర్వమైనదిగాం దోచును. ఇది 

165వశ, నడుమ రచింపబడి యుండును రచనా (పణాళి 

కళలో ెండింటను జక్కని సామ్యము గలదు.!* శెండింటను 

త్రిపుట). జంపె మొదలగు. కొళ్ళప్రధానములై స చేయ ,రచన 
లకును ద్యిపదకును (బాధాన్యము ; ఎడనెడ సంధి వచన 

ములని వేర్కొ_న. బడలేదు కాని, సంధి (పయోజనాత్శకము లగు 

చిన్న చిన్న - వచనములు, ఏలలు, అర్హ చంద్రికలు మొ! అతి 

18. దీని కర్నృత్వ కర్తృ కాల విచారణ మ్మాగంథము ద్వితీయఫా గమున( 

జేసీయుంటేని. చూ. ఆం. చే. య. గా. పుట 2-9 

14. Ibid., 
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విరళముగాం బద్యములును (బయు_క్తము లైనవి. ప్ ఈ ఛందస్సు 
లన్నియు నిది వణుకు లక్షణ (గంథముల శెక్కినవే, రెండును యక్షు 
గౌనములని గోంథ కర్తల వేం బేర్కొనం బడినవి. స్యుగీవ విజయ 
రచన గూర్చి (ప్రస్తావించుచు *రచనా విధానమును బట్టి చూడ నది 
యారంభ రచన గాదని చెప్ప వలసి యున్నది. పరిపూర్ణత నందక 
పోయినను సంప్రదాయము చక్కగ నేర్పడినది”” అని డా. (శ్రీ 
నేలటూరు వెంకట రమణయ్య గారు సెలవిచ్చినారు. 16. 

ఆ యక్ష గానములా కనృలచేం (బదర్శనోద్దిష్టము వైన వని 
చెప్పుట కాథారములు లేవు. కాని (క్రీ శ. 16 వ శతాబ్ది కన్నడ కవి 
యగు రత్నాకర వర్ణి రచించిన “భరశేశ వైభవ” మను (గంథ 
ములో వెనుకపాటకుల తోడను, చుళ తాళములశోడను * ఎక్కడి 
గలు” నాట్య మాడినట్లు వర్ణింప బడినది. 1” యక్ష గానము లట్లు 
(ప్రదర్శింప బడుట యీనాంటి సెద్దలును' నొంద 'ఆజిగిన నిమయమే. 
ఆ యెక్క_డి గల నాట్యము (పాయికముగా యక్ష గానమే కొంద 
గును. సుగీవ విజయమును జూచినవో నది (పదర్శవ సౌలభ్యాము 
గల రచన యని యే తోచును. పాతల సంభావణములు నచనమున 
లేవన్న మాట గాని యం దాఖ్యాన శెలి కంకు సంవాద శైలిశే 
(సాధాన్యము. సంభాషణ లక్కు వగా జంపె (తిపటూదులలో సాగ్ 

నవి. నకుమ నక్క డక్కడ నున్న చిన్న చిన్న వచనములలోం౭ గభాను 

సంధాన మే సూత ధారుని వంటి ప్రదర్శన (ప్రవర్హకుని వలననో 
15. కాలము తేలని యక్ష గానముల (పా-వీనత నూహించుటకో వీని రచనా 

(పకయా వివేచన తోడ్పడంగలదు, 

16. చూ. వార్ ఈ యక్ష -గానము -- తంజావూరు ** అను వ్యాసము, ఆం. ప, 
ఖర సం, సం. పుట 27, 

ఊగ భి. వె,, అపాన సంధ, 55వ పద్యము. 
జ ® 
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కొవింప( బడు నని యూహింప నగును. దిని (శవ్య దృశో్యోభయ 

(ప్రయోజనముల గుజించి కీ. శే. వేటూరి (ప్రభాకర శాస్తి గారిట్లు 
సెలవిచ్చి యున్నారు. * ఈ ర్ముద కవి న్నుగీవ విజయమును త్రీ వృద్ద 

పామరాదులు పలువురు పాడు చుందురంట; ఆయా పాతముల్ ఇ పాటలు 

త దష భారులు వచ్చి. పాకునట్లును నక్కిన సంఫి వచనాదులు 

ఒక్క రిద్దరు సూత భార (పాయులు పఠించు నట్లును ఈను(గీవ 

విజయము వీధి యాటగా నాడం బడు చుడెడిది ” 1, శ్రీ) వెంకట 

రమణయ్య గారును “ పదునాజువ శ తొబ్బమున "రాయ సా_మాజ్య 

(వజలకు నాటక (పదర్శనము లందభి రుచి హాచ్చెనని యప్పటి 

వాజ్ఞయము వలనం దెలియ వచ్చు చున్నది. స్యుపసిన్హులై న న కవులు 

యక్ష గాన రచనకు. గడణిరి. కందుకూను రుచకవి నువ విజయ 

మను చక్కని యక్ష గాన (ప్రబంధమును రచించి యా యూర నెల 

కొని యుండు జశార్డ న డశన్రని కంకితే మిచ్చెను. ఆచేవుని వసంతో 

తవ సమయమునం దా నాటకము (ప్రథనుమునం (బదర్శింపం బడి 

యుండెననుటకు సందియము లేదు.” అని వక్కాణించి నారు, అనలా 

బమనాణివ శ త్వా నెటిక యక్ష గాన మూంఫ జమున బండిత 

-కవ్యుపజ్ష మైన రచనగా బరిఢ విషుటయ శాక రంగమున కక్కి. 

యుంకు ననియు. గొంత నిబ్బరముగాం. బలుక వచ్చును. 

(శీ, శ. 17వ శతాబ్ది (పొరంభమున మన యక్ష గానము దక్షి దేశమునకు (ప్రస్థానము 

గావించీనది. తదుపరి తెలంగాణమును యక్షగాన రంగమైనడి. ఆ దక్షిణాం తెలంగాణ 

యక్షగాన చరితములు తరువాతి ప్రకరణములందు సమిక్షింప(బడును. ఇపుడాం[ధదేశ 4 

యక్షగాన చరితసమిక్షయే కొనసాగింపంబడును,) 

18. చూ. సుగ్రీవ విజయ పీ8క, పుట 17. 

19. చూ. వారి వ్యానము, ఆం, ప. ఖర నం.సం. పుట 21, 

ఎ ఇటు ఆంధ్ర జేళమన( గా రాయలనీమ 4 చాళుక్యనీడు, క లింగము (లేక 

ఈ త్రర సరా. రులు) ఉన యుద్దిష్టము. 



ఆం[ధ్మసాంత యక్ష గానములు 

కందుకూరి రుుదక్షవికి. బిడప సుమారొక శ తాబ్బదనుక నాం(ధ 

దేశమున యక్షగాన .రచన మించు మించతని సు్రీవవిజయక్షుళ్లి 

మార్గ్షమునచే సాగుచువచ్చినది. అందంవ. గొన్ని విశేవములుం 

బొడనూపక పోలేదు, 

మనకుం గాలము తేలని యక్షగానము లనేకముగలవు. అట్టి 

వానిలో సుుగీవ విజయ రచనా (ప్మక్రియా సంవాదులుగా నున్న వానిని 

గొంత (పాచీనము లని యొచవచ్చును. దినవహి యహోబల కవి 

విరచిత మైన గరుడాచల విలాసమకు యక్షగాన మొకటి 

యట్రిది. కీ శే. పంచాగ్నుల ఆదినారాయణ శాస్త్రిగారు. ఈ 
కాలమున మనకు లభీంచుచుస్ను ' యకుగానముులో నెల్ల నొక్కాలి వార 

నములై నవి గరుడాచలము, నిలాచలము ననునవియే ... ... 

౫~రుడాచల నీలాచల నాటకములకంశు (_బాచీనములై. న యక్ష 

గానములు తేదితేరములు లిపుకు గానరా”వనుచున్నారు. చి కాని 

యందు నీలాచల విలాసవునునది యాశా(స విభాగాది విశేషములు 

గలది; అర్వాచీన రచనగా? వోంచును. గరుడాచల విలాన మట్టు 

గాక స్తు నీవ విజయర చనా (పష్మకిటూ. సం వాదిగా నున్నది. ఆడి 

నారాయణ శా స్రీ నారు ర్యుదకవి సు[[వ. విజయము నెటీగియుండి 

యన్న మాటయే. యస. కాని సుగ్రీవ విజయమే నేయుపలబ్దములగు 

యతగానములలో. (బాచిన తే మమైన] నని వలునును పండి డితుల యఖ 

(పాయము. అది యథార్గము కావచ్చును కాకపోవచ్చును. కాని 

0, చూ వారి వ్యానము, ఆం. ప 13వ సం. సం. (1921). 

ఏ], చూ. శ ఖం వల్లి లట రంజనము గారి ఆంధ్ర సాహిత్య చరిత సంగ 

హము వుట 211. (క్ర కోరాడ రామక్ళష్ణయ్యగార జేశి పుట 79. శ్రీ చేలటూరి 

వెంకట రమణయ్య గారి వాషసము అం, ప, ఖర. సం, సం. పుట 27. 
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రుదకవి కాలము రూఢిగా. చేలినది. ఈ గరుడాచల య. గా, 

కర్త యంతేకంకును (బాచీను. డనుటకు మాఢిగల యాభార మేమి 

యును గానరాదు, కాని యీ గరుడాచు యక్షగానమున కాంధ 

దేశమున నెన్నోతరములం బడి వచ్చుచున్నట్లు తోయ (ప్రదర్శన 
(ప్రశ స్తీ జూడ నది యెంతో (పాచీనమెనదిగనే యనిపించును. 16 వ 
శతాద్ది యు శ్ర రార్భమునంను బయ'లడలిననని యూహింప నవకా 

శముగల (కాంజ వెంకటా వి వాసంతికా పరిణయము, బాలపాపాంబ 

అక్క మహాదేవి చరణ అను యక్షగానము లీ గరుడాచల విలాస 

ను(గీవ విజయ రచనలను బోలియున్న వి. ఒందు వాసంతికా పరిణాయ 

మునందును గరుడాచల శ్లే(త గాథయే ముతివృత్తీమగుట విశేషము. 

వాల పాపాంబ కృతిలో బసవేశ్వరుని సమకాలికయెన మహాళిన 

భక్ళరాలగు అక్కమహాదేవి చర్మితము వర్షితమెనది. పదునాజవ 

శ తాద్దినాంటి కే యక్షగాన రచనను కోవయి(తేతింనుగాడ నాకర్షించి 

యుండుట వి శేవము. ఈనాటి కూహింప ల యంతలో బాల పాబయే 

(ప(పథ మాం(ధ యశ్నగాన క్రవయి[తిగా. గన్పించుచున్నదది, 

ఆపదునాజువ శ తాబ యంత్య భాగమున వెలసినయశక్షుగానముల 

ఇల్లం దలమానికము ఉతర రామాయణ కాన్వర చనా విశ్రుతుం 

డును (పథయ కావేరి (పులికాట్) పట్టణమున రాజకీ యో ద్యోోగియు 

వైన కంకంటి పాపరాజ (పథాని రచించిన వినుమాయా విలాసము. 

22. ఇతండు (క్రీ. శ. 1790 (పాంతమువాండని కీ. శ. కందుకూరి వీళేక 

లింగము పంతులుగారి తీర్మానము. (చూ. వారి ఆం(ధ్రకవుల-చరి,త్ర) అందులకు 

(బమాణముగానరాదు. ఈకవి (క్రీ. శ. 1575-1682 సం. ల నకుమనుండినవాడని 

న్యప్రమాణముగ నిరూపించి యుంటిని. (చూ. ఇందలి ద్వితీయభాగయు, ఆం. చే. 

య. శా. కవులు పుట 12-17) నా నిరూపణము డా (శీ నేలటూరి వెంకటరమణయ్య 

గారిచే నామోదింపంబడినది, (చూ. వి, మా, వయ, గా, వావిళ్ళ (పతి వారికిపీర్రిక్ష, 

పుట 30.85, 
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ఇందును సుగీవ విజయ రచన్నాప్రక్రియ నసూ[తపాయముగనున్న 
దనియే చెప్పవచ్చును గాని యంతకంశు నదనముగా అది, మళఠ్య, 
రచ్చ, లఘు శేఖర తాళ (పథానములగు గేయములు, కొన్ని రాగ 

(వాధాన్యముగల పదములు, సంస్కృతీముననొక చూర్చికయు రెండు 
శ్లోకములు, లయ(గాహి, అష్టకము, నడలు, [తిస్త సబకము మొదలగు 

రచనా విశేషములుగలవు. ఇది (ప్రదర్శనోపయోగియిన దనియే చెప్ప 
వచ్చును. పాపరాజు సమకాలికుండగు తేకుమళ్ళ రంగశాయి జానకీ 
పరిణయమను యతక్షుగానమును రచించియున్నట్లు తెలియుచున్నది 
మా(త్రేమ. (క్రీ. శ. 1600 సం. (పాంతమున నెల్లూరు సమోపమున 
నుండిన దత్తా_తేయ మఠమునకు. జెందిన పరమానందతీర్థయతి యను 
నతండు ముక్తి కాంతా పరిణయమను నొక యక్షగాన పాయమైన 
కృతిని రచించి డానిని “పదణాళికి” యని వేర్కొనియుంజెను. పద 
చాలిక లేక పదశేలిక యనలా నొక పదమును బాడుచుం బదోద్రిష్ట 
మైన భావము నభినయ రూపమున నావివమ్మ్క_రించుట. శబ్బరత్నా కర 
మున బదవాలళికకు ోపెక్కణి” మను నృత్యవిశేవమని యర్థము 
చెప్పబడినది. పెక్కణము (వేంఖణ లేక (చేక్షణక శబ్లభ వము. “అది 
నృత్య విశేష మా[తముగాక యుపరూపకములలో నొకటిగా 
సాహిత్యదర్పణ భావ(ప్రకాశాదులందు నిర్వచింపంబడినది. కాని చేని 
లశ్నణమును ము క్తికాంతా పరిణయమునకు. బూ ర్రిగా* బట్టకున్న ది. 

దీనిని గవి పాడుటకు మాశత్ర మే యుద్దేశించియున్నా (డు. కాని పద 
చాళియని పర్కొనియుండుట వలన చేక పా తౌభినయమునశై నంబనిక 
వచ్చునని తోచును + ఇందు నాలూూ దుచోటులనొక పాటిపొడవై న 
ద్విపదలు గలవు కాని (గంథమంతయునొక దరువు నొకవచనము 
-(- “అఆభినయంబుల కోపు లరు.ైన త్రీరుపుల్ ఇెలయంగాం బదవాళి విధ మొకర్తు? 
వినిపించె నని పాపరాజు ఉత్తర రామాయణమునం గలదు, ఇందు జక్కి-ణి, కొర 
ఫంజుల (ప్రస క్రి క్త్యుం గలదు. చూ. ఇ 189, 
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చొపూన నడచునని స్టూలముగాం జెప్ప వచ్చును. ఇది యతుగానప్రాయ 

మైన రచనా ఫక్కికయే. సచ్చిదానంద పురాధీశ్వుంరుడు తనప్పుతి 

యగు మోక్ష కన్యకు స్వయం వరము జూటింప6గా వివిధ మ తాధి 

పతులు విచ్చేయుటయు, నొక్క-క్క రినొక్క-క్క- నెపమున నొప్పరికించి 

మోక్ష కాంత సద్దునుండే దై వమని నమ్మిన వేదాంతమతస్థుండగు వివేక 

జీ వేశ్వరుని వరియించుటయు నిందలి విషయము. ఇందలి విషయము 

కొంత వట్టు సాం శేతికముగా సొగినను బెండ్సి వేకుకలు మొదలగు 

సాధారణ విషయములును సరసముగా సరళ శైలిలో వర్థితము 

లైనవి. చూడణాం బరమానంద యతి మత (ప్రచారము కొజు 

'కానాండు (పచారము నందుండిన యక్ష గానమును వినియోగించు కొని 

నట్లు తోంచును. 

పె ని వేర్కొనం బడిన కవులలో చెన్న శౌరి అహోబలకవి, 

వెంకటా(ది కవులది రాయలనీవు. రుద కవ పాప రాజు రంగశాయి, 

పరమానండ యతలియు నెల్లూరు మండలము వారు. వారి కాల 

మునా6టి 'కాం(్ర "దేశమున జన రంజక రూపక (పక్రియ లనేకము 

(పచారము నందుండిన వని తెలియచున్నది గదా. పాల్కురికి సోమ 

నాధుండట్టి (ప్రక్రియల ననేకమును బేర్కొని నాడు. అందు బవా 

రూపములు, వీధి నాటకముల పలుకుబడి చాల కాలము వణకు 

సాగుచుండినట్లానాంటి వాజ్బ్వయము నుండి యెజుంగ వచ్చును. "రెడ్డ 

రాజులు, విజయనగర రాయ స్యమాట్టుల కాలమున నాంధ జీశమున 

భరత గాంధర్వ విద్యలకు విశేష. వ్యా క్కి కలిగినది. ౫ వెనుకటి మన జన 

రంజక నాటకములలో సిరియాల చరితము, మాచలబేవి చరితము, 

23. చూ. శ్రీ మల్లంపల్లి సోమ శేఖరళర్మ గారి “ మధ్య యు గాం(ధ డేశము_ 

సంగీత నాట్య కశాభి వృద్ధి” ఆను చ్యాసము-అం. ప, చితుభాను సం సం., వారి 

History of Reddi Kingdoms, Part II, Chap. VIL. 
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సంబెట గురవరాజు నాటకము, తాయికొండ నాటకము మొదలగు 

కొన్ని వరులు వినంబదుచున్న వి. ఆ నాటక (పదర్శకులలో దోర సము 
(దపునటులు, తెరనాటకపు జంగాలు, కూచిపూడి (బాహ ఇం భాగ వతుల 

మేళమువారు మొదలగువారు ముఖ్యులు. ఆయా ్రదర్శకులాడు 
నాయా నాటకములు జూచుటతో నొక క్రొత్త చైతన్య స్పర్శ కలిగి, 
మార్గసాహిత్య సంప్రదాయ (ప్రవణులయ్యు మార్ల్షభాపకములజోలికి 

మా(తేము పోక మడిగట్టుకొని కూర్చుండిన మన శిష్టకవులలోం 

గొందజ్ మనముల నా జనరంజక రూవక రచనా సంకల్పము వాడ 

సూపి యుండవచ్చును. వారికి రూపక రచన విషయమున: (గీడాభి 
రామమునందువ ఆం (బౌంయడ్న కేవల చంపూ పద్దతి నచ్చకవోయి 

యుండవచ్చును. చేక్లీయ గేయరచనలమె మోజు (ప్రబలియుండును, 

(పత్యేక గాన శై లికి జేర్యడసిన జక్కులవారు (క్రీ. శ. 14-15 శతా 
బ్దులనాంటిశే (వేమాభిరామ కథారంగమగు ఓరుగల్లునుండి (శ్రీడాభి 
రామకవి నివాసమగు వినుకొండవటికు వ్యాపించి యుండినట్లు (క్రీడాభి 
రాముమునుండి యూహింపనచ్చును. తదుపరి వారు రాయలనీము, 
నెల్లూరు మండలాది (పాంతములకును వ్యాపించియుందురు. వారి 

గానె లియె మనకనవుల నొక ర్స్ ంచియుండును. లక గథలకు మనకు 

గొదవలేదు. రామాయణ భారత భాగవతాది కథా భాండాగారము 

లుండనే యున్నవి. ఎవరికి. దోచిన కథ నాకనులు గ్రహించి రచన 
కుష(క్రమించి యుందురు. ఇదియంతయు నొక చక్కని యూహో 

గానము. కాని మన యక్షగాన రచనోత్ప త్తి విచికిత్సా విమయమె 
యొక సమన్వయమును (బతిపాదింపగల యదిగాం దోంచును. 

అయితే పదునాజువ శ తాబ్దియందు. వెలసిన యక్షగానము 

అన్నియును యథాతథముగాం (బ్రదర్శనార్హ్హ ము లని చెప్ప వలను 
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పడదు. అందెద్దియు నా కవులచేం (బదర్శనోద్దిష్టమెనట్లు స్పష్టముగా 

జెప్పంబడలేదు. అవి నాండు (పదర్శితము లయ్య ననుట కాధారము 

లంత కంశును గానరాను. కాని మోదం బేరొ_నంబడిన వానిలో 

సంవాద'శేె లీ (ప్రాచుర్యము గలిగినవి యెక్కువ. ఆ సంవాదశె లి గీత 

(పచురమెనది. పాతల నడువు సంభావణలు * అనన్రకు సుగీవునితో 

రామచం[దుం డేమనుచున్నాడు ”” -- ఇత్యాది సంభావణ పీఠికలు 

లేకుండ దిన్న గా సాగవు, అయినను నా సంవాదశై లీ _ప్రచురము 

లైన యవతగానము లైన నాడు (ప్రదర్శింప ఒడి యుండునని 

యూహింపవచ్చును. కాని యానాంటి యక్షగాన (పదర్శనపుం దిశె 

ట్రదో తెలియవచ్చుటలేదు. 16 వ శతాబ్ది పూ ర్యార్థమునందుండిన 

తాళ్ళ వాక పెదతిరుములాచార్వుని వైరాగ్య వచన మాలికా గతా 

లలో నొకదాన ** సాంగ భాపాంగ కియాంగాభిరమ్య మగు బహు 

రూపి (ప్రదర్శన (ప్రక్రియ స్వరూపము గొంత విశేదమైనది. 16 న 

శ తావి యు త్తే రార్భమున నుండిన పింగళి సూరనార్యుని (పభావతీ 

(ప్రద్యుమ్న మున భద్ర నట (ప్రదర్శన వ్యాజమున గంగావతార మను 

24, చూ. తాళ్ల సొకము కవి కుటుంబ కృతి సముచ్చయము, సం, 1. తిరు 

పత్తి దేవస్తాన (ప్రచురణ, (1985) పుట 108-109. వై. వ, మా. గీ. నం, 80, 

ఈ బహుకూపమొకటి (పా-వీన కాలమున నాం[ధచేశమున విశేష (పచారమునందు౦ 

డిన యొక విశిష్ట దేశియాపక ప్రక్రియ, మన వాబ్బయమున దీని (పళంన తజచు 

కట్టును. ఇది పెద తిగుమల య్య చెప్పినట్లు చతుర ధాఫఖునయాత్మీక వై మనద గుటయే 

కాదు; ఇందు తెరవాడకిమును గలదు (శృం. నైషధము, 1. 2); సూ(త్రభార 

(ప్రస్నకియుం గలదు (పోతన భాగవతము ౫. ౧. కి0ర) డీనిగుజించి మటికొన్ని 

వివరములకు-చూ. “బహుయాపము? అను నా వ్యాసము (అంధ్ర సాహిత్య పరిష 

త్పత్రిక నం. 4ఓ4-సం, 4). 
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నొక మార్గరూపకము (ప్రదర్శన (ప్రక్రియ వర్లిత మైనది. 25 వానిని 

బట్టి యానాండాం( ధులు నేర్చిన నాట్యక శకుం జతుర్విధాభినయ, గీత 

వాద్య (ప్రతిపత్తి చక్కూలా నేర్చ్పడియుండినట్లు విశదమగును. అది 

కొంత యానాంటి మన వీధినాటక యశకుగాన (పదర్శనము లందును 

నవలంబీంప-బడి యుండునని యూహింపనగును. 16వ శతాబ్ది (ప్రథమ 

పాదమున విడ్యానగర పిఠనరసింహ' రాయల సముఖమునం శూచి 

పూడి భాగవతుల మేళము వేషములు వేసి ేళికపట్టినట్లును నది 

వీధినాటక (పాయమైనదనియును చెలియనై_ నదిగదామోా(ద. కాని 
దాని (ప్రదర్శన (ప్రక్రియ మా(తేము తేటపడలేదు. (క్రీ. శ. 1580- 

1580 సం.ల నడుమ. నుండిన రామరాజ భూషణుని వసుచరిత్రమున 

నాండాంధ దెళమునం (బచారమునందుండిన తేర నాటకపు రీతులు 

కాన్ని భంగ్యంతరమున ననుసంధింపంబడి యున్నవి :- 

ఈ బద్రి సంధింప6ంగ వేళశయంచు వసు రా బేంద్రుండు సీరం(ధని 

రద వార(ప్రతి న్ర వెల్యడిన తారా భర్త లీలన్ లతా 

చ్చద సంభాదికం బాసి నిల్సె నెదుటన్ సారంగ రాగ(భమ 

న్శద భృంగీరుతి వందిమాగధకథామాధుర్యముం చెల్ప గన్ ” 

—వ. చ ఆశ్యా రి.పద్య 45. 

ఇది యమగానములందు రాజనాయక పాత్ర తెరవెడలివచ్చు 

సందర్భమునండలి కా 

25. ప్ర ప్ర, అశ్వా. ఓ. పద్య. 97-102. ఇందు ఏలా ప్రబంధ పుస 

_క్లియుం గలదు, మాగ్గరూపకము లందిది యఫూర్వము, సూరన తన చూచిన యక్ష 

గాన (పదర్శనములలో దాని మాధుర్య మును గుర్తించిన వాంజగుట నట్ట్లుటంకించి 

యుండె నేమో |, 
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“ రాజు "వెడల రవి తేజము లడరలో 

కుడి యెడమల డాల్ కత్తులు మెణుయంయం( ”? 

ర్న బల అను (పావేశిక ధు వార్థ సంవాదిగా నున్నది 

“హరి దంభోరుహలోచనల్ గగన రంగా భోగ రంగ త్తమో 

భర నేపథ్యము నొయ్య నొయ్య సడలింపన్ రా(త్రి శె లూమషికిన్ 

వరుసన్ మౌక్తిక పట్టమున్, నిటలమున్, వ _క్షంబునుందో(చెనా 

హారిణాంకా కృతి వొల్చె చెకయి;-నగంబిె, వీంబమై తూర్పు నన్”? 

- వ, చ. ఆశా ఓ ఆ పద్య 17. 

ర్తిది చందోదయ (క్రమ (కమా నేవ వర్ణన సందర్భము. గగన మను 

రంగ స్థలమున ర్మాతి యను నర్తకి నాట్యము (ప్రవ్నర్తింపం జేయ 
నున్నది. దిక్కాంతలు మెల మెల్ల జీకు వాలు తెరలను సడలించు 
చుండిరి. వరుసగా న్నర్తకి యొక్క ముఖోపరి భాగమున నున్న 

ముత్యాల పట్టయు, నొసలు తదుపరి మొగ వముంళయు. గాన వచ్చి 

నవి- అను నట్లుగా జఎదుడు- మొదట శేఖా మాతముగాం విదప 

సగము నానైై. బూర్ల బీంచా కృతిని గనుపక్పై నని యరము. ఇది 

నా(టి తేర నాటకములలో నాయిశకాపా[త (భావు వేషము) తేర 

వెడలు తీరునకు సూచన కావచ్చును. ఆతెర తొలగించుతీరు (పక్క 
వాటుగాం గాక మోద నుండి (కింది కగుట గమనింప6 దగినది. 

(అక్సైననే కదా శెలూప్ మొక్తిక పట్టము, నిటలము, వ_క్త్రము 

నొకదాని తరువాత నొకటి తోచును). ఇది మన మెటిలిన యక్ష 

+ పావేశిక (ధువను సొరంగ రాగములోం "బొడు సం్యపదాయమును 
గలద(ట, కొన్ని యం, గా, లలో చాత్ర (పవేశపు దరువ్రులకు సారంగ రాగ ముదా 

వారింప బడినది. “సంగీత కళోరహాస్యనిధి” యగు రామరాజ భూషణుం డట 
సొరంగ రాగ శబ్దమును సాఖి_సాయముగ నే (ప్రయోగించి యుండును, 



కర్ర ఆంధ్ర యక్షగాన వాజ్మయచరిత్ర 

గాన (ప్రదర్శన సంప్రదాయమే. కూచిపూడి వారశ్లే చేయుదురని 
పెద్ద లెజు-౧గదురు. '(కథకళిలోను బెరను దొలశగించు సం(పదాయ 

మిదియే). వను చరిత్రలో నింకను నచ్చటచ్చట నేలాది గీత (ప్రబంధ 
(పస_క్షియు వాద్య (పస క్తియు వచ్చినది. ఆ యా సందర్భములను 

బట్టి నాటి యక్ష గాన (ప్రదర్శన ఫక్కి- కొంత కొంత యూహా కందం 

గలదు. 

నాయడు (పదర్శనోపయు కృములుగాని యక్షగాన రచనలును 
గొన్ని బయ ల్వెడలకపో లేదు. (నాడే కాదు యక్షగాన రూపక 

(పయోజనము బాగుగా రూపొందిన వీదప కాలమునంగూడ నొక 

వంక శ్రవ్య(ప్రయోజన మా(త్రములై న య, గా, లును బయ ల్వెడలు 

చుండినవి) అనంగా (బాథమిక మైన యకుగాన(శ వ్య ధర్మమునకు 
గూడ నొక చెంపం బలుకుబడి చెల్లుచునే యుండినదన్న మాట. 

ఆనాటి యత గానములలో నాఖ్యాన సంవాడశే లీ భేద 

మునుబట్టి గవ్యదృశ్య[ప్రయోజనభేద మే కాని రచనా (ప్రక్రియలో 

నంతభేదము లేదు. యక్షగాన రచనాస్వరూపవిరించనులగు మన 

(పాచీన యతుగాన కవులకు. (బొాంబడ్న చంపూపద్దతిన చ్చియుండదను 

కొంటీమి. అనలా _ కేవలచంపూపద్దతియని యఖిిపాయము.. అనేక 
యకగానములందు గద్యపద్యములు గలవు. కాని గద్యపదో్యోభ 
యాత్మ్మకమగు చంపూ కావ్యములలో ద్విపదాదు లుండవు. ద్విపద 
కావ్యములలో గద్యపద్యముల కొసలు [వస క్పియుండదు, అట్ట గద్య 

పద్యములు, ద్విపడయు నక్షత యొక్క. యక్షగానము నం బేకనివిం 

చును. అవికాక యసలుండ నేయున్నవి దాని మూల(ప్రకృతులగు 
“శేకులు”.(అనంగాం డాళ్యపధానములుు రగడ వికారములునై న 
గేయరచనలు) తదర్ధ్థచర్శద్రికలు, తక్కిన ఏలాది గీత ప్రబుధచయ ము, 
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స్థూలముగాం జూచిన-వో శేకులు, ద్విపద, గద్యపద్యములు, కతిపయ 

న్షీత్ర (పబంథములును యతగాన సామాన్యములై న (పథానరచనాం 

గములని చెప్పవచ్చును, పదునాణజవ శ తాబ్లకృతులం దన్ని ట (పర 

మానందయ్య పదచాళి యిందుల కొక్కి_ంతే యపవాదము) నీరచనాం 

గములు గలవు. కాని కాలక్రమమున గన్రుల యభిరుచి సభౌవ 

విభేదములనుబట్టి య, గా, రచనా (ప(క్రియమాటుచునువచ్చి నది. 

రేకులు కిదప కాలమున దరువులనియు, బదములనియు వ్యవహరింప౦ 
బడినవి, దాని రగడ (పకృతియు. దాళ(వాధాన్యమునుదగ్ల రాగ 

(వాధాన్వము హపాచ్చినది, (కంకంటిపావ రాజు విష్షమాయా విలాస 

మునం గొన్నిపదములకు రాగము లుడాహరింపంబడినవి. స్ఫుగీవ 
విజయమునను గొన్ని (ప్రతులలో మా(త్రము కొన్ని చోట్ల రాగవ్యప దే 
శము గన్చట్టును. [్రీడాఖిరామమున జక్కులపురం(ధి రాగముననుండి 
రాగమునకు లంఘు౦ చెననిచెప్పంబడుట చూడ జక్కుల శేకులకు. జాల 

కాలమునుండి రాగములతోడి సంబంధ ము౦డ్నట్లు తోంచును. కాని 

(పాచీన యక్షగాన రచనలలోని శేకులుటెల్లం తాళమునకే (పాభా 
న్యము. వానిగతి లయ(పకృష్ణమెనది.) తొలుత సంధి వచనముల 
రూపమున నుండిన యతుగానగద్య పాతల సంభావణములకును, 

వర్ణనలకును వినియు_క్షమైనది. సంస్కృతేగద్య _పభేదమగు చూర్జి క 
కును య. గా. లందు (బస క్కి కల్గినది. పద్యములతోపాటు సం. 
శ్లకములును య, గా. లందు. జేరినని. 

ఇంక గీత (పబంధములవిషయము -- లక్షణ దీవిక 26 యను నొక 

ప్రాచీనల క్షణ బంథము నందు చతుర్విధ కవితా రీతుల పరిగణన 

(పకరణమున :- 

26. (పా. లి, పు. భాం., డి. నం, 1829, 
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6 యక్ష గానంబునన్ వెలయు పదంబులు దరున్రలు 

నేలలు ధవళంబులు మంగళ హారతులు, శోభనంబులు 

నుయ్య్యూల జోలలు జక్కుల శేకు పదంబులు చందమామ 

సుద్దులు అష్టకంబులు ఏక్రపద ద్విపద (తిపద చతుప్పద 

షట్స దాష్టపదులు నివియాదిగా గల్లు నన్నియు లయ 

(పమాణంబుల నొప్పి మృదు మధుర వచన రచనల (పసి 

ద్దంబైన యవి మధుర కవిత్వంబులు ” 

అని యున్నది. ఈనాడు మనకుపలబ్ధములై కాలము తేలిన 16 శ, 

య. గా. లలోం దజచు గన్పట్టు మధురకవితా రీతులు (రేకులు, 

ద్విపదలు గాక) - అర్ధ చందికలు, వలలు ధవళ శోభన 

ములు. సకృత్తుగా - జోలలు, సువ్యాలలు, ఆరతి పాటలు, అష్టక 

ములు (కత్రిభంగులు, (తిస్తబకలు, నడలు మొదలగునవియు6 గన్న 

ట్టును. ఇందు. గొన్నిటి వేళ్లు మాత్ర మానాంటికి వెలసిన యక్ష 

గానేతర కావ్య జాలము నందును గొన్ని టి లక్షణము సంకీర్తన లక్ష 

ణము, లక్షణ సార సం గహోది లక్ష్మణ (గ్రంథము లందును (జస కము 

'లైెనవి. అనంగా నానాయ మన దేశము నందీ గీత (ప్రబంధముల 
కెంత (ప్రచార మేర్పడి యుండెనో, మధుర కవితా ముగ్ధ హృదయు 
లగు నాంటి యక్ట గాన కవులు ఏని యెడల నెంత నోజు పడిరో, వీని 

వలన యక్షగాన స్వరూప మెంత విస్తృతి చెందినదో విశదము కాంగ 

లదు. ఆర్వాచీన యుగము లందు దాని స్వరూప మింకను బహు 

ముఖములుగా విస్తృత మైనది. అది యొట్టిదో పరిశీలింతము. 

16 శ. నాటికే యక్షగానము పండితకవుల గంటములకును, 

_లావణికుల పరిగణమునకున్కు (బదర్శనములకు నెక్కినది కదా, 

(న శ, 1600 (పాంతముల నది యటు తంజావూారికి వ్యాపించినది, 
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ఇటు - ఆం[(ధ[పాంతమునను యక్షగాన రచనయు: (బదర్శనయు 

జక్క_గనే సాగుచుండినవని యూహింప నగును, కాని పదునే(డవ 

శ తాబ్చీవని యూదిపలుకం దగిన య, గా. కృతులెక్కువ లభించుట 

లేదు. "కాలము తేలని (గంథజాలము చాల యున్నదనంగా నం బేవి 

యా శతాబ్దివో తేల్చి చెప్పుట కష్టము 17 శ. య. గా. లించు మించు 

16 క. వానివలెనే యుండియుంకు ననుకొనుట తక్క నేండంతకంకు 

గత్యంతరము కన్చింపదు. 

17వ శతాబ్ది మధ్యమున నుండిన స్సుప్రసిద్దాంధ్ర లాశ్ష్ష ణికుం 

డైన కానూకురి అప్పకవి యక్షగాన లశ్షణమును జెప్పి ముంశు టొక 

విశేషము. కాని యతండు చెప్పినాండన్న దే విశేషము గాని చెప్పిన 

దానిలో విశేనములేదు. అది ముందునాంటి చిత్రకవి పెద్దన పెట్టిన 
యొరవడిని బడివచ్చిన దే. 2” పెద్దనకు సరిగా నొకశ తాబ్టి తరువాతి నాం 

డప్పకవి. కాని యతండట్లు పెద్దన చెప్పిన లక్షణమునే పునశ్చరణ 

27, “తుద నేడు లఘువులు .తొలంలించి చదివిన 

(ద్రిపుటకు వృషభ గతి పద యుగము 
అలింలగడపల నొక్కా లఘును మానిన జంపె 

మను వరద గతి నమ పద యుగము, 

గురుతగు రచ్చ నేకు. దురగ వల్ల నా 

హృయ, మేకతాళి యా మధుర గతికి, (యతి?) 

నం(ఘీ కిర్వది నాలు గట తౌళమున మారత్రే 

లోలి విశాంతి పదాలు గింట6, 

చెలియ నర్ధంబు నర చం[దికలు వీన 

యతగాన పృబంథంబు లతుక వచ్చు 

రగడ భీదంబు లివి యండు) రసం గ వీందు 

లవిత నిజ సేవక స్తోమ యిచ్ధిధామ. 09 

జా అప్పక'వీ యము 4 - 3038, 

I-16 
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చేసివాండడనంగా నాశ తాబ్ది శతాబ్ది యంత కాలమునను యక్షగాన 

రచనలలో * శేకుల * (పాధాన్యము సాగుచునే యుండిన దనుట 

స్పష్టము, అప్పకవి * అంబికావాద*ి మను నొకయకగానము గూడ 

రచించెనంట( చూ, అ. క, వీఠిక - 85 వ పద్యము). కాని యాలాగడుణిక 

కవి లక్యులక్షుణ సమన్యయముచేసి చూతమన్న_ నదినేం డలబ్దము, 
కాని యో సందర్భ మువలన నప్పకవివంటి లాత్సణికుని దృష్టి నంత. 

యాకర్షించిన దనగా యక్షగాన మాశళాండెంత యున్నత స్థితిలో 
నుండిసదియు నూహింపనగును. 

17వ శతాబ్ది యందుండిన మజీ యిబువురు లాక్ష్మ ణిరకులు 

యత్షుగానమును బేర్కొనిరి. వారు గణపవరపు వేంకటకవి, బొ శ్రీకి 
వెంకట రమణ కవి యనువారు.* అందు గ, వేం కవి లక్షణ శిరో 
మణి (సథ మోల్లానమున యక్షగాన లక్షణ మిట్లు వెప్పంబడినది :- 

శ. యక్షగానంబునకును 

పద్య గద్యృంబులు బహువిధ తాళముల్ 

శేకులు గూర్చ వర్తిల్లు” 

అనలా వేంకటకవి పూర్వ లాక్షణికులకంశు, యతశత్షగానమున 

శేకులే సాళ్ల పద్య గద్యములు నుండునని యొకమాట మొత 

మెక్కు.వ చెప్పినట్టయినది. బొ. వేం. ర. కవి లక్షణ ళశిరోవుణిలో 

యక్షగానము లక్షణము స్పపష్టపడ లేదు. యక్షగాన పదములు 

“సంగీత తాళ నిర యము ” గలవని మా(తేము తెలియనగును. 

28. వీరు 17 వ శ. వారననుటకు చూ. ఆం. సౌ. ప, పు, వు. భాం., 8 భాగ - 

పుట 9. ఇ'పన్రరి లక్షణ (గంథములును లక్షణ శిరోమణి నామకములే. అందు 

గ, వేం, కవి ల. శి. (పతి - ఆం. సొ, ప, నం, తి1 (ఎ) 

పొ. వేం. రం. కవి ల. శి, పతి, - అం. సా, ప, నం. 1297, (పొ. లీ 

పు. భాం., ఆర్, నం, 1257. 
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(ఆర్. 1257-పుట 117)., ఆం సా, ప సం 1297 (పతిలో (గంథావ 

తారికలో నొకపద్యము గలదు :- 

“శతకము యక్షగానములు వాటువులున్ రచియింపలేక కా 

మితే...మేరలే...మిక్కి-లి (మొక్కుక యింటనింటనే 

శతకము యత్షగానములు వాటువు లోవీన మోపులాదిగా 

కృతులవిమూల దాంపంగమారిన్ గృతులే యెవరిచ్చమెచ్చెదర్ 3 

ఇందు (గంథక ర్త తాను శతక యక్షుగానాది లఘుకృతులకును 

లక్షణ మేర్చటించు సంకల్పము గల వాండై డై లమ్యుములు నేకరించుట కై 

యింటింటికింబోయి మిక్కిలి (మొపష్కలతో నామా గృృహాన్థుల 

నర్గించినట్లును వారు మోపులకొలంది యట్లి (గంథము లింట మూల్లు 

చున్నను నీయక దాపజీకము చేయుచుండుటను సూచించినట్లు 

తోంచును. 

పై విషయములనుబట్రి పదునెడవ శే తాపి యందు య గా. 

రచన బాగుగా సాగుచుండినట్లును యక్షగాన మనిన లాక్షణికులకు 

నాస్థ కలిగినట్లును నెంచనగును. ఆ శ్రతాబ్దియందె యుత్త రార్థమున 

నాం బేశమున యతగానమున కొక గొప్ప (ప్రక్రియానుబంధ 

మేర్పడినది. అది కూచిపూడివారి కలాపము. కూచిపూడి భాగవత? 

99, వారు భగవద్భక్తులై యుం కుటను, సిగవక్సం౦బంధఘు ల, లేక (స్రీమద్భా 

గవత పురాణ గృహాతీములైన కథలను బపర్శింమదుంబను వారికి భాగవతులను 

వ్యవహార మేర్పడియుండును. కాని వామ వీర నంసింహ రాయల యొద్ద (పదర్భిం 

చిన సంబెటగురవ రాజు నాటకము భగవక్సఎబంధి కాదు కదా, అక్షై మొదట 

భవగత్సంబంధు లగు వీధి నాటకములకు, యష గానములకును సార్థక వాచకము లైన 

వీధి భాగవతములు, ఆట ఫాగవతములు, భాగవత ములు ననునవి తేదుపరి సామాన్య 

వాచకములుగా బరిణ మించినవి. (పదర్శస సుల విషయము నంతియ, కాని కలాపమును 

జేపట్టుటతో కూచిపూడి భాగవతులు సార్టకనాము లై రి, 
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లప్పటికి సుమారు నూటడెబ్బ బేండ్రకు. బూర్యమే (ప్రసిద్దులనియు, 

వారు మెళములుగా నేర్పడి చేశసంచారములు సేయుచు ఏీధి నాటక 

ములను (బదర్శించు చుండినట్లును చెలియుచున్నది. (ఈ విషయము 
పూర్యో కము). ఆ కూచిపూడి భాగవతుల కులపతులలో సుట్ర 

సిద్ధుడు సిద్ధెంద యోగి. ఇతండే భామకలాప సృష్టి (ప్రతిష్టా మహి 
తుండు, తేన నాయక త(మున గోలో్మం౦డనవాబు (కీ.శ . 1672-1685) 

తానాపాూ యెదుట నొక భాగవత (పదర్శనమిచ్చి యతనిని "మెప్పించి 

యతనివేం దమ మేళమువారికి. గూచిపూడి యగహారము దాన 
శాసనము వేయించినవాండు. 90 

ఈతని భామకలాపముయొక్క్క (ప్రదర్శన్మప్రక్రియ నిశిప్ట్రమెన 

చేనను రచన్యాప[క్రియ యక్షగాన (పాయమైనదే. య. గా. రచనా 

ముఖ్యాంగములగు దరువులు, ద్విపదలు, గద్యపద్యములే యిందలీ 
ముఖ్యాంగములును. ఆనాడు (ప్రవారమున నుండిన యత్ష.గానముళే 

యతని భామకలాప రచన కుద్చోధకములై యుండును. కాన్ని ప్రదర్శన 
(వ్యకియలొనది సామాన్య యతగానాదులవలెగాక భరత విద్యావిధి 
నిబద్ధమెనది. నృత్య(ప్రణానమైనది. నృత్య కశానుకూలముగా రైక 
రమ్యముగా. (బదర్శించుటకుం దగినట్లు సంగ(హమెన పాతసామ(గీ 
గలది. ఆత్నాాశయఫక్కి.క మైనది. 

భామ కలాపమునందలి యితివృ తృము (పసిద్ధమగు _ పారిజాశ 
కథ సత్యా రుకి లుల సవతి కయ్యము ఘట్ల మొకటి యిందలి కొండ 
. 

80. ఇకతనిగులించి, కలాపమును గుణింది వివరములకు చూ, (1) ఈ [గంథము 

ద్వితీయ భాగము -- ఆం. దే. య, గా కవి చరిత్రే (ప్రకరణము -- పుట 80 - 85, 
(2) “The KALAPAM™ a Paper By. the Present Writer, 

Published in TRIVENI, Silver Jubilee N umbsr, 1955. 
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పట్టు, ఇందలి “మాధవి” యను సఖపాత యొకటి యా కులపతి 

యపూర్వసృష్టి.. అర్వాచీన యక్షగానములపై భావుకలాపము (ప్రభా 

వము బౌగుగా( బడినది. సిద్ద్యైదువి తరువాశ దానికి మానస పు(తి 

కలలుగా ఖామకలాప కృతుల నేకము వెలయుట కాక యీ “బాణీ 

లో వారిజత కశేతి వృ త్తములగు యక్షగానములును గోకొల్లలుగా 

వెలసినవి. వానియందును “మాధవి” పాత యిరవుళొన్నది; సవతి 

కయ్యము ఫఘట్రము (పాచుర్యము వహించినది. భా, క. నందువల 

బాతల తెర (ప్రసంగములు, స్పీరయోదంతే నివేదనము మొదలగు 

విశేషములును గొన్ని యక్షగానములందు. (బవేళించినది. సవతుల 

సందర్భ సాదృశ్యము సాకుగా య, గా. లందు చివపారిజాతములును, 

నివ కేశవ పారిజాతములును _ దత్సచ్భశములును వెలసినవి. భామకలా 

పము (పొదుర్భవముతో, భరత విద్యాధురంధరులగు కూచిపూడి భా? 

వతులు తెలుగునేల నాల్లు , చెబుగుల. దిరుగుటతొో నాంధ చేశ 

యతుగాన (పదర్శన ములందు నూత్న శక్ర వూరంభమెనదని తలంప 

నగును. అంతవణకు: దజచు తక్కువజూతి (ప్రదర్శకుల తెతక్కలతో 

నలసగతి6. బయనించు చుండిన యక్షగానము భామక లాపము భరతేము 

పట్టినది. (అనలా నందలి భరతే పద్దతి ననుసరించి పురోగమించిన 

దని చెప్పనగును.) ఆంధ దేశమున (గొత్తగాం గొన్ని య. గా. మేళ 

ములు మొలకెత్తి కూచిపూడికత్తు నెవరి యోపినకొలంది వా రనుక 

రించి యుందురు. 

సిద్దేగద్ర యోగి భామ కలాపమే కాక గొల్ల కలాపము గూడ 
రచించె నందురు. గొల్ల కలాపము శెండు రకములుగా నున్నది. ఒక 

రకమున గొల్ల భామ వేదాంత్ పన్యాసము చేయుట, వేజొక దానిలో 
గొల్ల భామ నముద మథన కథా కథనము, నుంకర కొండ జామెతో 

( 
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చేయి ముట్టు సరసమునకు దిగుట యను నవి (పథాన విషయములు, 

మొదటి తరగతికి చెందినది సిద్ధై్యద్రుని రచన కావచ్చును. కాని 
రెండవ తరగతికే న్యావ్హిపాచ్చు. ఈ గొల్ల కలాపము రచనయు 
య. గా. (ప్రక్రియకు భీిన్నము కాదు. 

18 వ శతాబ్ది నాటి యక్ష గాన చరిత్రలో నీ [క్రింది విశేష 
ములు గమనింప6 దగును :- 

(కడమ వివరములకు ద్వితీయ భాగమును జూచునది) 

రాజ (పోత్సావామునం గొన్ని య. గా, కృతులు వెలసినవి. 

ఉదా ౩- వరయుు నరసింహా కవి దుష్యంత చరితము, అక్లలంక 

(శ కృష్ణ మార్యుని కృష్ణవిలాసము, నారాయణ కవి సుందర కాండము, 

నరకూరు నారాయణ కవి పారిజాత నాటకము. 

యక్ష గానము నాట్య పద్దతికి గేయ పద్దతికి నాడ నుప 

యాగపడు చుండేడిది. ఉదా ;- దభ వాయు తిమ్మప్ప (పనన్న వేంక్ర 

'కుశ్వ్యర విలాసమున6 జాల దరున్రుల కడ ముందుగా నొక రాగము 

నొక ఆకొాళమును బెక్కొనం బడి పిదప ో వాట్యప ద తికి” అని మజీ 

యొక రాగ తాళముల జంట చేరొనం బడినది. గోగులపాటి 

కూర్భ్మనాధక వి మృత్యుంజయ విలాసము “నాటకగేయ (పబంధ *) 

మని వేర్కొోన6 బడినది. (అట్లు వెర్కొనంబడినవి 19 శ. లో? గాన్ని 

గలవు. వానిపై మృ. వి. ప్రభావమును జూపట్టును) 

కొన్ని యంగా. ల పరముగా నాటకము వినవచ్చు చున్నది. 

ఉదా :- వరుల నరసింహా కవి దువ్యుంత చరితము నొకపతి విలేఖ 

కండు శకుంతలా నాటక మని వేర్క నెను. కూర్చు నాధ కవియు, 

నదుకూరు నారాయణ  కవియు స్వయముగా నా శబ్దమును వాడీ 
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యుండిరి. నరుకూరు క్షవికృతి “ ఆటభాగవత ” మనియు బేర్కొనం 

బడినది. దీనిపై ఛాముకలాపము (పభావము బాగుగా గలదు. 

అర్వాచీన పారి జాత య. గా. లపై దీని (ప్రభావమును బడినది. 

కొన్ని టం బా(త్రలను సూ తధారుండు పృచ్చించుట గలదు, 

ఉదా :- నరసింహ కవి దువ్యుంత చర్మితము నక్క-లపాటి సంజీవ 

కవి ఎబుకల కథ, దుషసంత చరిత్రలో? దేర (పస కియు గలదు. 

ఇందును నరుకూరు కవి కృతి యందును బ్యత్రలు న్నీ యోదంతమును 

సభ వారికి నివేదించుట, హాస్య గాని వాలకమును గలవు. కొన్నిట 

(ప్రబంధ (పభావము బాగుగా బడినది. ఉదా:- కూర్చ నాధ నరు 

కూరు నారాయణ కనుల కృతులు మొ॥. తమిళ దేశపు “ఉలా” 

_(పబంధపు బోకడయు, తంజావూరు య. గా. నాటక ఫక్కియు దళ 

వాయి తిమ్మప్ప కృఠియందు గన్పట్టును. (చూ. ది(. భా. - పుటలు 

41-483; 257). మృత్యుంజయ విలాసమున నాశా(న విభాగ మొక 

విశేషము, 

ఈ శతా నడుమనే యొక రాయలనీవు బొమ్మలాట వారి 

కుటుంబమునకు. జెందిన య, గా. రచన మొకటి బయ ల్వెడలినది. 

అది బొమ్మలాట సాంబయ్య కిరా తార్టునీయము (ద్వి ఛా. పుట 

46-49). రచన రుదకవి న్నుగీవ విజయము ఫక్కి- నున్నది. 

ఈ శ తాప్ద చిట్టచివర _వెలసియుండునని యూహింపందగిన 

పురిజాల లవ్షీగ్టనారాయణకవి “ పారిజాత యతుగాన (ప్రబంధము ”న 

నొక ముఖ్యవి శేషము గలదు. అది (పబంధముద, భామ కలాపము 

“ బాణీ యును గలది. ఆమాట యటుండ, నిం చాట భాగవతము 

లందు బురుష నటులు త్రీ వేషములను ధరించుటగూర్చి సత్య 

భామకు సఖిపా(తకు నడుమ నొకచర్చ జరిగినది. అది యనుచితమని 
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సఖి వాదము, హరి జగన్నోహివ్యన తారాది వృత్తాంతము లుదాహ 

రించి సత్యభామ దానిని. (బత్యాఖ్యానము చేయును. ఈ సందర్భ 

మున గవి యు దేశ ము పురుషులు త్రీ పా(తేధారణము చేయవచ్చు 

ననియే. కాని తగినసందర్భము లేకున్నను నతండా విషయము నెత్తు 
కొని యశ్తేల సమర్థింపవలసివచ్చినది యని (ప్రశ్న. అనగా శ్రీ 
పాత్రలను స్రీ చే నిర్వహించుట యు కృనును వాదము [కొత్త తేగా గవి 

సమకాలిక బయలుచేజినదో, లేక యక్క_డక్క-డ ఏధి భాగవత 

ములలో, దొలుత శ్రీ పాత్రలు స్ర్రీలే నిర్యహించుచుండ నీ కవి 

నాటికి? బుకుషులు నందులకు. బూనుకొనుచుండ౭ంణగా నచ్చటచ్చట 

నాశ్నేపణ బయబుబేరినదో ! ముందువాంటి య. గా. లలో ప్రీ 

ప్యాతీలు స్ర్త్రీ లే నిర్వహంచుచుండిరనుటకు దగిన యాధారములు లేవు" 

కాని క్ శు 1514 నాయి. చెజువు బెళగల్లు శాసనమునందు 
“ తాయికొండ నాటకము ”న నట్టువ తిమ య్య కొమా_్తె “పాత్ర” 

గ నటించినట్లు వేర్కొనంబడినది. ఈయొక్క_విషయమునుబట్టి నిర్ణయ 

ములు చేయందగదు. కొందణజు భానోతుల బుచ్చిగాండును, చుండెల 

నాగియు గంగియు బేర నంబడిన చాటుపద్య మొకటి (శీనాధకృృత 

మనియు పెండెల నాగియు గంగియు భానోతుల బుచ్చిగాని మేళము 

లోనివారె యుందురనియు నూహింతురు. కాని మొదటిసంగతి యా 

పద్యము 18 వ శ తొబ్టినుండిన తురగా రామకవిది గాని |క్రీనాధునిది 
కాదు. రెండవసంగతి భాగోతుల బుచ్చిగానికి పెంజెల నాగితోంగాని 
గంగితో గాని యెట్టిసంబంధము నాపద్యమున సూచింపయిడలేదు. 
మూడవది బుచ్చిగాండే యేదో యొక్క కే కొదువగాని యాడు వేషము 

నకుమూ(త్రము జక్క_లా గుదిరియుండువాండనియు నందు సూచింప. 
బడినది. 1 18వ శ తాబ్రివాండె యగు కూచిమంచి జగ్గకవి చంద 

1, చూ. వేటూరి వారి (క్రీణాభి రామ పీఠిక, పుట 68 - 69, 
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శేఖా విలాపమునందుం బలుతేడవలు * భాగవతుల”? (నటుల) 

(పశంస వచ్చినది. అందొకచో (1-85) నున్న, “ఆడు భాగవతుని 

జాడ గడ్డము మూతి, నున్నగా గొరిగించుకొన్న వాడు’? అను 

మాటను బట్టి నాడు పురుషులు ప్రీ వేషములు వేయుచుండెడివారని 

తెలియుచున్నది. కాని 19 వ శతాబ్ది యందు వీధినాటకములందూ 

లును బాల్గొనినట్టు కొన్ని యాధారములు గలవు. (ముందు 

చెప్పబడును). అట్లు (కీలు పాల్గొనుట లక్ష్మీనారాయణ కవి కాల 
మున నప్పుడే యింకను మొదలైయుండును. ల. నా, కవి కది 

యిష్టముకాక పోవుటచేత నట్ట చర్చకుం దన కృృతిలోం బస క్కి గల్సించి 

యుండును. 

18 శ. య. గా. లలో రచనలో (బాచీన రీతులతోపాటు 

కొన్ని కొన్నిటం (గొంగొ త్త విశేషములును గొన్ని చేరినవి ఉదా :- 

దరువులలో సంకీ_రృన లశ్షణము ( నిముషకవి రామయ్య జల కీజా 

విలాసము ఇది (ప్రదర్శనోద్దిష్టమె యుండదు ), హిందుస్తానీ రాగతాళ 

(పాచుర్యము, శారద పద్యము (అకలంక); రగడ, దండకము, చూర్షిక, 

శ్లోకములు, గౌరీకల్యాణము (గోగుల పాటి) ; రాగ యు క్రములగు 
ద్విపదలు, కన్నడభావబభో దరువులు (తిమ్మప్ప ); కందార్హ్లములు, 

గీతార్గములు (నరుకూరు). 

18 శ. య, గా. చరితలో నించు మించాంధ దేశమున గల 

ముఖ్యమండల ముల కన్ని టికినిం దగిన (పాతినిధ్యము గలదు. పూర్వ 

శ -తాబ్దులకంకు బరిణతి యధికముగాం గనుపట్రనది. 

19 వ శ తాబ్ద ఆం(ధ చేశయక్షుగాన చరితలోం జి త్ర చిత 

నెక నై కవిధ పరిణామములకాలవాలమైన కాలము, వివిధ్యపాంతము 

లందు యకుగానములు కోకొల్లలుగా వెలసినవి, అందధిక భాగము 

Lit 
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సాటక్రనావము నవధరించినవి. (పదర్శకుల మేళము లనేకము వెల 

సినవి. రంగస్టలమున యత్షగాన మొకవింత హళారంగుతో రాణించినది. 

ఆనాటి డాని పరిణామ చర్మితలో. (బధానములై న యంత 
స్తులు బవావిధ్మ ప(క్రియానుబంధములు. ఆం[భ చేశమున యక్షగానము 
నకు నాటకినాముము 18 శ, నుండి కన్నట్లును. అది ఏథి నాటకముల 

తోడి యనుబంధమువలన వచ్చియుండును. ఆ యనుబంధ మెపుడో 
గాఢముగా నేర్చడి పోయినది. ఇంకనీ 19శ. న (గొత్తగా నేర్పడిన 

యనుబంధములు కొరవంజి, బొమ్మలాట, ఏకాంత సేవ, హరికథ, 

జంగం కధ, మార్లనాటకము, ఆధునిక నాటకము మొ! వానితో'డివి. 

కొరవంజి _ యక్షగానము 

కొరవంజి యతుగాన సంబంధము చరిత పూర్యో కము 
(చూ, పుట శీ1-47). కొరవంజి రచనా (ప్రక్రియా (పాణభూత మగ 
ఎయిక్ర భుట్ర మాం(ధ బేశ య. గా. లలో మొట్టమొదటగా 18 శ, 
లో గన్పట్టినది. (చూ. నక్కలపాటి సంజీవకవి ఎబుకల కథ, కూర్చు 
నాథకవి మృత్యుంజయ విలాసము). కాని యీయాం(ధనీమయందు 
కొరవంజి వేరితో య. గా. రచన వెలయుటన్న ది 19శ. పూ. భా. 
నందే మొదలై నది. ఉదా 1 సన్ని ధిరాజు జగన్నాథకవి ఎజుకల 
కురవంజి . 2, జందాళ నంజప్ప జ్ఞాన-కుర వంజి రెండును య. గా. 

లనియు 'బేర్కొనంబడనవి. రెండును వేదాంత విషయ (పథానము 
లగుట గమనింవ6 దగినది. కురవంజులుగాం. జేరొ-నబడక పోయినను 

నాండనేక- తెనుళ చేశ య, గా. లందెజుకత పాతకుం (బస  క్రికలదు. 
(చూ. తరిగొండ వెంగమాంబ శివనాటకాదులు, శివలెంక మల్లనా 

 శాధ్యుని వీరభదవిజయమ్లు మొ॥.) 
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దొ మృలాట _ యక్షగానము 

బొమ్మలాటకు యత్షగానమునకునుగల సంబంధము, చరిత్రము 

గూడ బూర కృము. (చూ, పుట 47 - 50), మనుష్యులచే నాడ 

బడుటశే కాక బొమ్మలాట (పరోగమునకును గవులచే నుద్దిష్టము 

లైనట్లు స్పష్టపడిన య. గా. రచనలి శతాబ్ది నడుమ నుండియే కాన 
వచ్చుచున్నవి. ఉదా :- 1. మరింగంటి భట్లరు రామానుజాచార్యుల 

శ్రీరామ నాటకము. 2 చతు ర్వేదుల వెంకట నరసింహయ్యగారి 

(డౌపదివస్తాప హారణాదులు. వ. కోట వెంకటప్పయ్య శాస్త్రీ 

బాణానురనాటకము ము.. 

ఏకాంత సవ-యక్షగానము + 

ఏంకాంత సేవా (ప్రబంధము లను వేర నొక “తరహా” యక్ష 

గాన (ప్రాయ రచన లీ శతొబ్బమునం గన్చించును. అందు కొన్ని య. 
గా. లనియు. బేర్కొ_నం బడినవి. వకాంత సేవయనలా నిత్యార్చన 

సాగు చేవాయతనము లలో ముఖ్యముగా భోగ నిలయము లగు 

వెష్లవాలయములో రాత్రి గుడ్ తలుపులు మూయుటకు ముం దర్శ 

కులు యథా విధి నుప చరించి అవు చారి, సామివారి యుత్పవ 

వ్మీగహములను బానుప్పుపై  బవళింపు వేసి, గుడిచేటులు లాలి పాటలు 

పాడి ద్యారపాలన నిమిత్త మష్ట్ర దిక్సాలకులకు “బహు పరాకులు]” 

చెప్పి వెడలి పోగా నిశ నమ్మ వారు స్వామివారికి. జేయు నదిగా 

నూహింప6 దగిన పర్యంక సపర్య. మధుర భ క్రి ముదితాత్సులగు 

కవివతంనులు కొందణా సన్ని వేశమును గహించి దానికిం బూర 

రంగముగా నింతే కథాంగము (భామ కలాపము “బాణీ” లో) 

కల్పించి నాయకుని వివిధోపచారములకు వివిధ గీత (ప్రభేదములను 
ఆ ఈ విషయమై వివరములకు చూ. నా వ్యా సము - కృష్ణాపత్రిక శి౦0-4-ర్రి, 
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(బయోగించి ఏకాంత సేవామకుటముతో ననేక గేయ (ప్రబంధములను 
నెలయించిరి. అవి యక్ష గానముల వలె సంగీత సాహిత్యముల కాల. 

వాలములు ; ఎట్టి రచనా విశేషము నైన నిప్టీ యిముడ్చుకొనం గల 

టివి. ఈ జాలి కృతి రచన యంత (పాచీన మైనదిగా. దోంపదు. 

19 శ, ప్రాంతము ననే యక్షగాన మొర వడిగా బయ 'ల్వెడలినట్లు 

తోంచును. అందు కొన్ని యక్షగానము లని యా కవుల చేతనే వ్యవ 
హృతము లైనవి, నాటక నామకరణము చేయించు కొన్న వియుం 

గొన్ని లేకపోలేదు. ఉదా ;- 1. మామిళ్ళ పల్లి వేంకటాచల కవి 

ఏకాంత నేవా నాటకము. (కవి చేతనే య. గా. అనియుం చేర్కొనం 

బడినది. ) 2. అక్కెాన(ప్రగడ హరి దాసు “(శ్రీరామ నిత్యోత్సవ 

యక్ష గానము.” తి. కుందుర్తి ఆది నారాయణ శర్మ “ ఏకాంత సేవా 

క థానామకంబగుయక్ష్మ గానము * 

హరికథ. యక్షగానము 

హరికథకు యక్షగానమునకుగల యనుబంధముగూర్చి ముండే 
చెప్పబడినది. (చూ, పుట 4 - 82). ఆంధ చేశమున హరికథలు 

వెలయుటయు, నందు. గొన్ని య, గా. లని వ్యవహరింపం బడుటయు 

నీ19 శ. ఉ ఇకీ రార్భము నుండియే కాననగును. ఉదా పా 1. బాేపల్లి 
అనంత రామా చార్యుల శశిరేఖా పరిణయాదులు, ౨, ఆదిభట్ల 

నారాయణదాసు (పహ్హాద చరి| తాదుల్చు లి, కోకా నెంకటరావమూను 

జులు నాయు6డు గజం దాళ్యారు చరిత మొ. 

జంగముకథ-_-యతీగానము 

_ 129 శ. ఉ. ఛా, న యతుగానములకు, జంగము కథలకు నొక 

విధమైన చిన్న సంబంధ మేర్చడినది. అసలు య, గా.లకు, జంగం కథ 
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లకు నొకసామ్యమును గలదు. జంగముకథలు గానయాపకథాఖ్యాన 

మున కుద్దిష ములు, యత.గానములు కాల్యక్రమమున రంగ ప్రదర్శ 

నల శెక్కినవి కాని వాని (పాథమిక స్థితీ గానవభధాన క థాఖ్యాన 

పద్దతియె గదా. జంగము లొకష్త్పుడు తెరనాటకము లాడుటలోం 

బ్రసిద్దులేశాని జంగముకథ లనంబడునవి హరికథ, బుజ్బక థలవ లె గాన 

రూప క థాఖ్యానక ములు మాత్రమ. 32 ఇందును య, గా. లందువలె 

దరువులు గద్యపద్యములు నుండును గాని ద్విపద ఏలపదాది చేళి 

రచన లుండవు. ఇందు [బధానముగ వహితముగ6 (బచురముగ 

నుండునది రగడ; కథాఖ్యాన తంతు నాయమగు ప్రథాన రచనాంగ 

మదే. (పాచీన య. గా. లందలి శేకులు రగడ వికారములే గాని 

య, గా. లందు రగడ యథాతథముగాం (బయోగింపంబడిన సందర్భము 

లలి సకృత్తు. జంగము కథలు 19 శ. కి ముందు వెలసిన జాడ గాన 

రాదు. వాని ప్రాదుర్భవమునకు జక్కు_లకథ లే (య, గా. లే) కారణము 

లైనవేమో! 19 శ. తురీయపాదమున జంగము కథా రచయితలుగా 

'బేర్వడసిన గాయక వాడు పెద్దన, ధేనువకొండ  నెంకయ్య వరుసగా 

నలచరిత్ర, విరాట పర్వములను జంగము కథలుగను, యశుగానములు 

853, చూ. పుసులూరి వేంకటసుబ్న ౮*యకవి (చౌపదీ వస్తా )పవారణము. 

(శారీ ము_్రాకురశాల, నూజవీడు, 1915. (ప్రచురణక ర్తి) పుసులూరి రామమ్మ, 

కవి భార్య) 

దరువులు, రగడలు, వచన గద్య పద్యముల సహితముగను ధర శివజంగము 

వారికి నిరతము ధర్మ జీవనముగ చేయగ బూనితి, జంగము లీ కథ చేకొని వర్ణించి 

శ్రీ యుతేయుగ బల్ కంచు గుమ్మెటల్ చితారయు బూని సరస మైన సంగీత 

సత్కు ళొ సంగతు లొప్పుగను స్థిరముగ తాళ్ల | సస్తారంబుల జేసీ చెప్పునటుల 39 

ఆని కవి వక్కు-౯, 
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గను రచించి యుండుట విధోషము. జంగము కధలే యకత్షగానములుగా. 

గొందరిచేం (భమింప6 బడుట యింకొక విశేషము. లో 

ప్రబంధము - యక్షగానము 

ఆంధ పబంధ (ప్రక్రియ 16వ శ. పూర్వార్గమున కే సమ(గిమ 
నందినది. ఆ శ తాబ్దీ ముఖాంగణముననే రంగవల్లికలు దీర్చినది మన 
యత గానము. ఒక వంక యక్షగానము పలుకుబడి సాగు-చుండిన యా 

దినములలో నెలసిన (పబంధములు కొన్ని (నసుచరి తాదులు) 
నాటకరీతుల వైపు వాటములు (పదర్శించినవి. కొన్ని యక్షగానము 
లలో నప్పటికిం. (బబంధ ముద పడలేదు. రుద్రకవి (ప్రభృతులు తమ 

కృతులను యశక్న్షగాన (పబంధములనియు. జేర్కానీయున్నను నట 

(ప్రబంధ శబమును గావ్య సామాన్య వాచిగా మాత్రమే (గహింప 

నగును. వమ్షుమాయావిలా సామలు య. గా, (పబంధములని చేర్క-న. 

బడకపోయినను నచట నచట? ద(దచనలోం (బబంధ ధోరణి కొద్దిగా 

నైనను బొడసూపకవోలేదు. 17 శ. ఉ భా. న వెలసిన భామ 
క లాపముపై ముందునాంటి ముక్కు తీమ్మునగోరి వొరిజూ తొపహరణ 

(ప్రబంధ (పభావ మగపించినది. కిదప కాలమున భామకలాపము. 
ro, 

లీల. చూ. (1) తుళ్టూరి మాధవ రాయకవి సౌరంగధరకథ (పా. లి. ఫు. భాం., 
ఆర్. నం 691. శేటలాగు క ర్హలచే యక్షగాన మని సపేరొనం బడిన. (వా, 
లి. పు. ఫాం,, ,తవార్డి క (గంథ వివరణిక, - పుట 1729). (2) పుసులూరి 
సుబ్బ రాయకో'వి 5 క్ష పశ్న్ళలం*ి? - మదరాసు సుబహ్మణ్యవిలా స ము, కా, 
1515. (పచురణక ర్తలచే యక్ష -గానమని వ్యవవాతము. (3) 1900 [(సాంతమున 

భనకుభరం రామానుజాచామ్యుల వారిచే ర-చచింపంబడేన బల్లా ణీయము వారి చేతనే 
య. గా. గాం చేరె గ్రానయిడే యుండుట మలియు విశేషము. అట్టు కవిచే 
య గా. గా వ్యవహృాతే మైనది గాన దీని చర్మిత మిందు చేర్చుట యెనది. (చూ, 
ద్వి. భా., పుట 210-11 ). 
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“ బాణీ పిత్రే. వలసిన పారిజాత యతక్షగానములపె దాని (పభౌవ 
మింకను నధిక్రము, 18 శన య. గా, లమై ౯ (బబంధము (వభొవ 

మధికతేరముగనే కన్ప్సట్టును. 18 శ. చివర సూరన (ప్రభావతీ (పద్యు 
మ్నము గోపాలుని సింగయచే య. గా గా బరివ_ర్రింపయిడినది. 

ఆనాటి మృత్యుంజయ విలాసమునందు రచనా(పౌఢిలోం గథా (పగణా 

€కలో నాశ్యాస విభాగములో వర్ణనా (పాచొర్వములో శచ్దార్థాలం 
కార స్వారస్యములలో, శృంగార, (పాధాన్యములో (బబంధ ము[ద 

(పస్ఫుటముగా( గానవచ్చును. 19 శాన నట్ట యః గా. రచన లధిక 

ముగా వెలసినవి. ఉదా :- శివలెంక మల్పనారాధ్యుని విరభ్యద విజ 
యము, వారణాసి అచ్యుత రామకవి దరువూరి అప్పలాచార్యులు నను 

జంట కవుల లక్షీ నారాయణ విలాసము మొ॥!. ఈశెండును మృత్యుం 

జయ వీలాసమునకు మానస ప్పుతికలు - (పాచీన రచనారీతి (తాళ 

(పథానములె న దరువులు) గలిగి, ఆశా(సవిభాగము గలిగి, ఆఖ్యాన 

శెలి (ప్రచురమె కేవలము (శవ్వధోరణి నున్న యంగా.లును 19 శన. 
వెలసినవి. ఉదా ;- కా[టం బాక “ేశ్ధ వాచార్యుల రామానుజ విజ 

యము, పల్నివతా 'మాహాత వము. 19 శ, తురీయపాదమున వెలసిన 

రఘునాయ కం రామానుజ సూరి కన్యకా విజయ య.గా. రి అత్యాస 

ములు గలది (శ్రవ్యధోరణి నున్నది. య. గా. రచనలో. (బదర్శనలో 
నాటకపు వాట వమధికమగుచుండిన 19 శ. ననే యిట్టి రచనలు వెల 

యుట జూడ యక్షగానము (పాథమిక తత్త్వమును నొకవంక౦ 
గొంత  సంరశీంపంబడుచునే యుండినదని చెప్పవచ్చును. ఇట్లు 

య. గా. లు శ్రవ్య (పబంధథోరణి నుండుట మాత్రమేకాక పూర్వ 

(పబంధములు య.గా.లుగా. బరివర్తితములై న సందర్భములు గలవు. 

19 శన ఉదా:- 1. వను చరిత - కొదమగుండ్ల శేపాచార్యుల 
వనురాజ విలాసము. ల, భాస్క-_రాచార్యుని క్ర న్య-కా పురాణము = 



186 ఆంధ యక్షగాన వాజ ఛయచరి(త 

రామానుజ సూరి కన్య కావిజయము. రీ. కందుకూరు రుదకవి 

నిరంకుకో పా భ్యానము - పురాణం పిచ్చయ్య గారి క పట వేశ్యానాట 

కము, 4. కళాపూర్జోదయను - కందాళ్ళ రామాచార్యుని బెకు 

దూరు క. పూ. నాటకము. (8,4-20 శ.) (పారంభదశకు. చెందినవి. 

నాటకము - యక్షగానము 

 యతుగానమునకుం బర్యాయముగా నాటకశ బము 19 శ. న 

నెక్కు_వగా వినవచ్చినది. నాటక గయ(పబంధవమనియు, నాటకమనియు 

వ్యవహరింపంబకుచు వచ్చినదియక్షుగానము. అట నాటక్షశ పము రూపక 

సామాన్య వాచియేయనను, అది య. గా. నకు ఏధినాటకము సాహ 

చర్యమున సం[క్రమించి యుండునని యూహింవందగియున్నను యక్ష 

గానముపై మార్గనాటక్ష్మ ప్రభావము త(కావి ఆధునిక నాటక్యపభావ 

మును గూడం జూడంగలము, య. గా. నస్మూతభార (పస క్తి 

సుమారొక శ తాబ్లకి ముంచే వరముల నరసింహాకోవి దువ్యుంత చరితా 

దులందున్నను నది మార్షనాటక (పభావ మనలేము. ఏలయన య. 

గా. లలో సూత ధారుండు (ప్రదర్శన మధ్యమున? గూడ బ్య్మాతలను 

బలుకరించుటయు. (అది దుష్యంత చరిత్ర య. గా. న విశదమెనది) 

గథాను సంధానము సేయుటయు: గాననగును, మార్షరూపకముల లో. 

(బస్తావనతో సరి సూ్మూతధారుని వాలకము. మాజి కనుపింపయకు నడుమ. 
య. గా. లలోవలె నతండు పొతలను బలుకరింప.డు సరికదా పరి 

చయమెనం జేయండు. 19 శ. న సూత్రథారప్రస క్రిగల య. గా. లనే 

కము వెలసినపే. ఉదా?- L. నీర్నాడు నెంకట రాయనకవి లేపాక్షి నావ 

నాటకము (19 శ. పూ. భా.) 2. మరింగంటి భట్రరు రామానుజా 

చార్యుని శ్రీరామువాటకము (19 శ. నకుమ) లి. బోడిచర్ల సుబ్బకవి 

మ్రిముమరి రామాయణము, 4. దూపాటి శేపాచార్యుల శాకుంతల్ల 



(పథమభాగము [లి 

నాటకము, 5, శేసిరాజు వెంకటసుబ్బరాయకవి రామదాసు నాటకము, 
6, త(రకవి రామకృష్ణయ్య గారి ఏరభ దవిజయము. (8-60-19 శ., 

ఉం భా.) ౧ కాకరపర్తి నృసింహకవి సంగీత సారంగధర నాటకము 
(20. శ.) మొ...ఇందు 1లో సూ తధారు 'జెబుకల సానినిం బల్కు- 

రించును. 2లో సూ(తధారి (గంథ (పస్తావన నడుపును. కిలో నూత 

భారి మంక్రసానిని బలుకరించినాశు. 4లో సూత ధార (పవర్శిత 

మైన (ప్రస్తావన గలదు. అందీ నాటక (ప్రయోగమును గూర్చిన తౌర్వ్య 
(తిక రూపారోప్రవిషయ (పస క్కియున్నది. 5 లో (గంథాంతమున 
ననుబంధ ముగా (గంధక ర్లచే రచింపంబడిన నాందీ (పసన్తావనలుగ లను. 

6. లో (గంథారంభమున నూ(తే ధారుండు కథోపోద్దాతము నుపన్య 

సించుట మాత్రము కాననగును. 7లో నాందియు, నూ తధార విదూ 

షకులచే . (బవ ర్థిత మైన (పసావనయుం గలవు. ఇట్టీ నాందీ[పస్తావన 

లకు (బన క్కిగల యంగా. లను జూచినచో యంగా. పె నూర్షరూపక 

(పభావము పడినదని చెప్పకతప్పదు. 

బక నాథునిక రంగస్థల నాటకము 3ఓ త్రో యక్ష గానము 

నకు గల యనుబంధము విచారణీయము. కొొందటు విమర్శకులు 

“ నేటి నాటకములకు మాతృక లెనవే నాటి యక్ష గానములు ” అని 

యను చున్నారు. శో కాని యిది ముథావాదము. య థార్థముగం 

కొన్ని యక్ష గానములే యాధునిక రంగస్థల (ప్రభావ పరామృష్టము 

34. Well developed and regular Modern Stage - drama. 

85. (జ) గొఆ్రపాటి వెంకటసుబ్బయ్య గారి “ మనజానపద వాద్చాయ 

సమిక్ష ౩) అను వ్యాసము, అంధ) ప్రభ-ఆంధ) రాషహ్రవ తరణ ప్ర ల్యేక సంచిక, 

తేదీ, 1_10-ర్కి, పుట 7. 

(b) ‘“Yakshagana is the precursor of the Modern Drama in 

Telugu’ - Telugu Literature (P. మ. N, Series. by P, T. Raju.) 

1-18 
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వైన వని చెప్ప వలసియున్నది. ఈ రంగ స్థల నాటకరచన యన్నది 

యాంధమున మిక్కిలి యాధథునికము. 19 శ. ఉ _త్త రార్థమున 
ధార్వాడ నాటకాల కంపెనీ వారు తెలు౮స మాగాణముపై “డేరా” 
వేయుటతో నిటు కీ. శే. కందుకూరి పీరేశ లింగముపంతులు గారు 
నటు రాయల నీవలో కీ శే, ఆం. ధనాటకవీతాముహూుండు 

ధర్మవరం కృష్ణమాచార్యులు గారు మొదలై న పండితులు కలములు 

సవరించుటతో నవతరించిన దాంధ్ర రంగస్థల నాటకము. సంస్కృత, 
పాశ్చాత్య నాటకముల కనువాదములును, ఆ ఉభయ (ష(కియా 

సమన్వితములగు స్వతంత్ర నొటకములును వెలసినవి మొదట. ఆ కాల 

మున రచింపంబడిన యశ్షగానములపై వాని (ప్రభావ మెట్టిదో 
పరిశీలింతము. _ పూర్వో కృమైన శేసిరాజు వెంకటసుబ్పారాయ 
కవిగారి రామదాసు నాటక మిందులకు. (బబలో దాహరణము, 

(వివరములకు చూ, = ద్వి భా, ఆ పుట. 177-179). ఇం దిది 

మొదట 1రిరికినం. న * యకుగానముగా ” రచింప బడినట్లును బిదప 

1899 లో కవి యే “ ఇప్పటి నాటక్రముల వతొ అనలా ధార్యాడ 
కంపెన్ నాటక (పదర్శనములను జూచి మన కను లానాడు రచించు 
చుండిన నాటకముల వలె రచింప బూనినట్లును కవిగారి పుత్రు 
లగు (శ్రీ కేసి రాజు సత్యనా రాయణ గారు 1927లో (రాజమండి 

రాజన్ (పెస్స్పులో) మ్యుదితమెన ఈా నాటకము " పీఠికలో 
(నాసియున్నారు. మణీయు వారు “ ఈ (గంథమూలమగు చిత్తు ప్రతి 
యందు అంకరంగ విభజనముగాని పాత్రల (ప వేశ నిష్క్రమణ సూచ 
నలు గాని. లే*”” వని యన్నారు. నే(టి ముదిత (ప్రతినిజూడ నిందు 
నాటకారంభమున కట్టియం (చోపుదారు) వచ్చి తానిషా రాకను 
సూంచిచుట్క పా(తలు తెరలోనుండియే ద్విపదలో స్వీయచరిత్ర చెప్పు 

కొనుట్క వెంటనే ప్యాతద్ధు వేళ సూచకమగు నొకదరువ్రు కటికవాండు 
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పాత్రను బలుకరించుట్క ఎటుకతపా(త యునికి మొ! విషయములు 

చూడ నది యంతయు నచ్చముగా యకుగానపు * బాణీ ” యనివించును. 

కాని వాకోవాక్ష్య పద్దతిని వచనమునం బ్యాతల సంభామణలు అంక విభా 

గము అంకములు మజుల ననేక రంగములుగ విభ కోములగుట మొ! 

విషయములుండుట జూడ నిది యాధునిక నాటక (పభావమని తెలియ 

నగును. 20 శ. (పథమపాదమున కాకరపర్హి నృసింహకవి విరచిత మైన 

నంగీతసారంగధర * నాటకము యక్షగాన శృంగాటకమ్ము ” అని కవిచే 

"బేర్కొననం బడినది. ఇందును అంక్రరంగ విభాగము, సంధివచనములు 

లేకుండ ముఖాముఖగా సరళ శైలిలో వచన (పచురముగా. చా[తల 

సంభాషణలు, న్యగతములు, నేపథ్య (పసంగములు  ప్యాతలు 

నూటిగాం (బవేశించు పద్దతి మొ! ఆథునిక నాటక (పభొవమును 

సూచించు విషయములు గలవు. కవి యక్క-డక్క-డ ౭, (బసిద్ద రాగ 

తౌళములలో దరువులను (బవేశ పెట్టుట చే గాయబోలు పర్యాయమున 

దానిని యశ్షుగానమనియు వ్యవహారించినాండు. ఆ “ యక్షగాన వంగా 

లుక్ * మనుమాట సార్థకము. ఇందును రామదాసు నాటక మందును 

నాంది(పస్తావనలు మార్షప[క్రియకుం చెందినవే యొనను, అంకము 

లనెకరంగములుగా విభాగింపం బడుటన్నది మ్యాతీము పాళ్చాత్య 

నాటక సంప్రదాయము. ఆధునిక నాటక్రములందు రెండు (ప(క్రియలును 

సమన్వయింపంబడినవి. వాని (పభావము య, గా, లందును గనం 

బకుట విశేషము, ఈ వివరణమును బట్టి * నేటి నాటకములకు మాతృ 

కలెనవే నాటి యక్షగానము ” లనుట పొనగ్నదనుట తెల్లము. యక్ష 

గాన మాధునిక నాటకమునకు. (బెాథమికస్వమాప మే యెయుం౦డు 

నెడల నట్టి నాటకములకు విశేష (ప్రణారముగల యీ దినములలో 
య గా, రచన యంతరించి యుండవలసినది. కాని యో 2&0 శ, 

యందును సన్నగిల్లి పోయినను సాగుచునే వచ్చినది య గా. రచన, 
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ఇంత (నొసియు. 19 శ. నాటి యక్షగాన పరిణామమును 
బూర్తిగాం చెప్పినట్టుకాదు. ఆనాటి దాని పరిణతి బహుముఖ 
మైనది. ఐనను నందందుంగల వికేషములుకొన్ని స్టాలిపులాకముగా 
స్పృళింప. బడును, 

ఈ 19 శ. న ఏ- భామకలావము “ బాణీ” ని రచింపండిన 
య. గాలు (శీనివాసకవి పారిజాతము, - జేవము రంగాఇళార్యుల 

రతి మన్యథ విలాసము, శివకేశవ పారిజాతము మొదలగునవి, ఇందు 
శి. కే. పారిజాతము (ప్రయోజన డై వ్రవిధ్యము నేక్కత సాధించినది, 
(చూ, ద్వి. భా. పు. 92-94. 

పాడుటకు నాడుటకు. గూడ నుద్దిష్టములై న య. గాలు 
శ్రీనివాసక్షవి పారిజాతము. (ఇది నాటకమని చేరొ_నం బడినది), 
భారతీ రామరాజు గొల్లకథ మొ॥. అందు శెండవదాని' డి. నం. 
1878 (పతి ముఖపతమున “ఆట భాగవతమందు గొల్లకథ - ఆట 
తాళం సారంగ రాగం వల్లనే యీ గొల్లకలాపం యాన తు వినకరి 
వేస్తున్నారు. కొందరు (పత్యేకరాగములు పాడుతా ”రని యున్నది. 
నిశ్చింత ౧౦ బౌరయ్యగారి (ప్రహ్లాద విజయ య. గా. “ బాలికల 
కత్యంతో పయు_క్తమగునట్లు ” రచింపండినదశు. అనలా నిది పాడు 
టకు మా(తమె యుద్దిషమెనదిగాం. దోందును. ఇట్టివే (శ్రీ రాజా, 
మృత్యుంజయ నిశ్ళంక్ర బహాద్దరుగారి “దశావతార లఘునాటక 
రూపక యక్షగానము” _ పులహరి ఫిరోజికవి * స్మాతాజితీ నాటకం 
బను యతక్నుగానంబు "ను. ఇవి నాటకములని వేర్కొనయడీయు శ్రవ్య 
ధోరణి నుండుట గమనింపందగినది. ఆశ్యాన  విభాగముగబియు, 
"గేయ [పజంధమని వేర్కొనయణుడియు * తగిన వేషంబులన్ ధరియించి 
సభల నాగసుగాల చెలువ” నుద్దిష్టమెనది వోడూరి వేంకటరాజు 
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నుకుమారీ పరిణయము. ఇందలి యాశ్యాస విభాగ మంక 

సంకాశ మెనది. 

విపుల కథాత్శకములై ప్రదర్శనోద్దిషములై న య, గాలు 

కోన్ని కొన్ని రాతుల (పదర్శనమునకుగాను "విభాగింపంబడినవి. 

ఉదా:- శీర్నాడు వెంకటరాయకవి లేపాక్షి రామాయణము - 

“వబాండు రాతుల కథ” 2 కొండూరి సీతారామ కవి సావిత్రీ 

నాటకము - మూండు రాత్రుల కథ. ల. మోవ్షగుండము సుబ్బకవి 

స తాకల్యాణము - రెంను ర్మాతుల కథం 4 యమ్మునూరి వెంకట 

సుబ్బక్షవి విరాటపర్వము, (చాపది న్ ల్యాణము ల "రంయురా(తుల 

కథలు. 5. పజ సుబ్బరాజు, గాజుల పెంత్తూరి కెవగిరి రాజుల 

(1900 |వాంతము) సంత వేలూరు కుశలవనాటకము * ఆరు రా(గిళ్ళ 

నాటకమునకు బెమ్మలాటకును ఉప యోగముగా ””  రచింవంబడినది. 

పాత్రల “ తెరష్యెపకలు” (లేనణాం బాత్రలు పవేశించుటకు 

ముందు (పదర్శకముఖ్యునిచె. బృ-చ్చింపం బడి తెరలో నుండియే 

న్వీయోదంతము సభవారి 'కెబుకపడం. చెప్పు ద్విపదలు) “తెర 

బయలు ేచే దరువులు” (పా వేళికధునలు) ను జాల యక్షగానము 

లందు గన్పట్టును. ఇదా :- "శేషము రంగాచార్యుల రతిమన్నథ వ్లా 

సము, పోడూరి వెంకటరాజు నుకుమారదీ పరిణయము, వేదాల తిరునా 

రాయణాచార్యుల శకుంతలా |ప్రహ్లాదనాటకములు, మొ॥ వానిలోని 

పాత్ర ప్రవేశపు దరువులు సర్వసాధారణముగ హంగుదారులవలనం 

బఠింపంబడును,  కొన్నిటం బాతముఖముగను (బవర్శ్మితే మగుట 

కాన నసను. ఉదా గుండు అదె (త బహ్నశా స్త్రి సత్య 

భామా పరిణయము. ఈ * తెర” ద్విపదల దరువుల పద్దతి (పాచీన 
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య. గౌ. అందు. గన్పట్రదు. భావు కలాపము బయ ల్వెడలీన నా 

నుండి కన్సట్లుచు 193, నం (బౌచుర్యము పహించినది, 
క 

సంధివచనములవలె సంధిద్యిపదలు, సంధిద రువ్రులునుగ ల యంగ” 

లును గలవు, ఉదా:- కుకువేటి సుబ్బరాయకవి గారీ శంకర విలాసమ 

అద్వైత (బహ్నశానస్త్రి స. భా. పరిణయము మొదలగు 19 శ. 

ఉ. భా, య. గా. లలో వచన ఫఘటితములై న సంభాషణలు (పాశ 

ర్యమువహించినవి. ఉదా:- కొదమగుండ్ల శేపాచార్యుల పురూర। 

క్చ(క్రవర్సి విలాసము. కే. ప. జియ్యరయ్య నలనాటక్రము కొండయ 

మైరావణచరి(త్ర, కెళ్ళ కుప్పయ నలచరిత్ర ము॥. కాని ఏనిలోనొ। 

వంక సంధివచనములును గలవు. సంధి వచన విరహితముగా. బ్యాత. 

సంవాద వచనములు మూ(త మే కొలిగినవియు గొన్ని గలవు - సంగీ? 

సారంగధర మొు!, 

కొన్ని య. గా, లందు కటికముపా[త (తంజావూరు యు 

గానములలో. దజచు గనుపట్టు చోపుదారుపాత) కన్చట్టును. ఉదా:- 

వేదాల తీరునా రాయణా చార్యుల యం గాలు మొ! కొన్నిట వాడ 

హిందీలో (బసంగించుట కాననగును. ఉదా:- జియ్యరయ్య నల నాట 

కము మొ|| నాడే కొన్నిట హాస్య(ప్రసంగములును నెజపును కాని 
కొన్నిట వేజే వదూవక (పాయుడై న హోస్వగాని పాక్రయున్పట్టును. 
ఉదా: బుక్క-పట్టణం శఠనోపసూర్హి కొన్నిట [గంథారంభమున 

గణపతి సరస్వతుల స్తుతంల వెంట నాపాాతలును రంగమ్ముపై (6 (బవెళించి 

నటులను డీవించుటయు, హోస్వగానితోం (బసంగించుటయు. గాన 
నగును. ఉదాః- బోడిచర్ల సుబ్బకవి రామాయణము నగళ్ళపాటి 
సుబ్బ దాస యామినీ పూర్థచం[ దోవయము మొ, (ఈసం(ప్రదాయము 

కొన్ని తంజావూరు య. గా. లందును గాననగును.) 
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నూ్నే తి వృత్తములు గల యత్షగానాలును కొన్ని వెలసినవి. 

ఉదా :- 1, శేషము రంగా చార్యుని భావనారాయణ విలాసము 

(పొన్నూరు వే[తమాహాత్మ్య గాథ) 2. కే, ఇం. నుబ్బారాయ 

కవి రావు చాను చరిత్రము క, కకియాల ఏపూరి ఆచారి పోతులూరి 

వీర (బహ్మమునా టకము. 

19 శ, య. గా. రచనలోం జిరప్రసిద్ద దేశీయ మధురకవితా 
రీతుల (ప్రాచుర్యము (కమముగాం దగ్గుచు వచ్చినది. అర్జపద్యములు 

(మొదట సగము పద్యము, పిదప సగము దరువు పోకడయు. గలవి ) 

మా(త్రము పలు రకములు (కంద గీత వీన దె(పడ వృక్తర్లములు) 

(పాచుర్యము వహించినవి. దరువులలో హిందూస్తానీ చాణీరాగ 

తాళముల కధిక (పాచుర్యము గపినది. దరువుల చివర కవి తత 

తీశ్వర నామాంకిత ము(ద్రలకును (బ్రాచుర్యము గల్లినది. 

19 శఎ పూ. భౌ. న కంకు ఉ భా, న య. గా, లెక్కువగా 

వెలసినవి. పూ. ఫె, యః, గా. లలో నంతో యింతో పండితో 

పక్షము లెక్కువ. ఉ. భా. న పండితులును సామాన్యులు నెన 

వారి కృతు లెక్కు_వ. అందుచే వానిలో లక్షణచ్యుతి బహుళముగా, 

జూపట్టును. కొన్నిటం వల వ్యావహారిక భావయే (ప్రయు క్ల మెనది. 
ఉ. భా. య. గా. లలో బరిణామ పరిణాహ మధికము. నాటకీయ 
తయు నాథ జాతీయ జీవనప్రతి బింబనము నధికము. 

19 శ, నాటి య. గా. లలోయ, గా, సామాన్య (ప(కియ 

కపవాద (పాయ మైన (ప్రక్రియ గలవి. ? మృత్యుంజయ నిశ్శంక 

బహద్దర్వు రఘు నాయకం రామానుజ నూరి, ధనకుధరం రామానుజూ 

+ Irregular or exceptional types, 
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చార్యులు, కాకరపర్శి నృసింహకవి మొదలగు వారి కృతులు. 

వేళ్ళు పూరో కృములు.) 

19. శ, పండితులైన య గా. కవులు కొందటు - శివలెంక 
మల్ల నా రాధ్యులు, తరిగొండ వెంగమాంబ, చెళ్ళ విళ్ల నరసకవి, మరిం 

గంటి భట్రరు రామానుజ సూరి, వేలూరి వెంకట కవి వోడూరి 

వెంకటరాజు నాదెళ్ళ పురుపోత, ము, మృత్యుంజయ నిశ్శంక బహద్దరు, 
త్యరకవి రామ గృవ్మయ్య, పురాణం విదయ మొదలగు వారు. 

"19. శ, బహు యక్ష గాన (గ్రంథ కర్త లెన వారు కొందణు:- 

తరిగొండ వెంగమాంబ, నీర్నాడు వెంకట రాయ కవి (లేపాన్నీ 

నాటకాలు, యమ్మసూరి వెంకట సుబ్బకవి ( వేములపల్లె నాటకాలు), 

యాదవదాసుు ఎలనూరి నరసింహ కవి, త్వరకవి రామ కృవ్ణయ, 
పురాణం వీిచ్చయ మొదలగు వారు. 

19-20 శ, య. గా. మేళములు కొన్ని 2- లేపాక్షి, వేముల 

పల్లి తాడిప(తి మేళములు (రాయల నీమి, పడకండ్ల స్వామి రాయ 
కవి, త్రరకవి రామ కృష్ణయగారి 'మేళములు (నెల్లూరు మండలము), 
ఘట్టు "దేశపు వారి మేళము, భాగవతుల రంగయ్య గారి మేళము 
మొ॥. ఇందు పడ కండ్ల వారి మేళమున పులును బాల్లాని నట్లు 

స్వామి రాయ కవి లక్షణా పరిణయ య. గా. నుండి తెలియు 

చున్నది. ( చూ, ద్వి భా ఫుట 180 - 81) 

ఈ 20 వ శతాబ్ద యందును రంగస్థల నాటకములు, సినిమాల 

విజృంభణమునం (బజాభి రుచులు మారి యక గాన (పదర్శన 

(పరీ లడుగంటినవి కాని (గంథ రచన సన్నగిలినను సాగుచునే 
వచ్చినది. 1947 లో మాడ అప్పలస్వామి అను నతడు రామదాసు 
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నాటక మను “ యక్షగానము ను రచించి యుండెను. (చూ. ది. భాం 
పుట 24లి; పుటలు 244 - 46 కూడ జూడుడు). 1950 (పొంతమునఈ 

బల్నాటిలోం గొందజు య, గా. కవు లుండినట్లు తెలియు చున్న ది. 

(చూ. ద్వి. భా. పుట 247). అయితే యెక్పెైటో యిప్పటి మట్టునకు 
య. గా. రచన కొంత సాగినది కాని యికమై సాగగల నూచనలు 

కన్సించుట లేదు. 

20 శ, య. గా. ల గురించి యిది వజకే (ప్రసక్తాను (ప్రస క 
ముగం గొంత వచ్చినది. 20 శ, య. గా. రచన చాల వజకు 19 శ. 
యః గా. పద్దతినె పోలి యున్నది. 20 శ. య గా. లందును [ప్రాత 

పద్ధతి య, గా.లు గలవు ఉదా వ ముడుం బె అల మేల్మంగ తాయా 

రమ్ము సులానీ కల్యాణము, భౌమ కలాపము గొల్ల కలాపములును 

గలవు. (చూ. ద్వి. భా. పుట 216 - 17, 286), బొమ్ములాటకుం 
సూడ బనికివచ్చు నట్టి య. గా. గలదు. ఉదా వా సంతవేలూరు 

కుశలవ నాటకము. (చూడి. భా. పుట 989). “ మూడు రాతుల 

కథ” గావిభక మెన య. గా. గలదు. ఉదా :- కొండముది 

బంగారయ్య వృ(తాసుర మహో రాజు నాటకము (ద్వి. భా, పు 228). 

యతుగానము లని వేర్కొనం బడిన హరి కథలును గలను. ఉడా :- 

నందివాడ జగన్నా ధకవి, పనుము రి కృష్లమూర్రి, నల్లమిల్లి బసివి రెడ్డ 

మొదలగు నారి కృతులు. (చూ. ద్వి. భా, పుటలు 1కి5,209,244). 

ఆథునిక నాటక (ప్రభావము స్పపష్టపడిన య.గా.లును గలనా, ఉదా :ా 

మం౦డూారి సుబ్బ రాయకోవి సత్యభామా కల్యాణము - “ యక్షగాన 

కంపెని (చామా” (చూ. ద్వి. భాం పుట 228), బళ్ల రామరాజు 

(శ్రీకృష్ణ లీలలు (చా, ద్వి భా., పుట 242). నూల్నేతివృత్తములు 
గల య. గా. లును వెలసినవి. ఉదా :- 7 నేడి వెంకటస్వామి ఏసు 

నాధ కథామృతము గోన్తుగుంట వీర(బ్రహ్మము శివరామనాటకము,. 

1-19 
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(శీ రాజా వేంకటాద్ర్యప్పా రావు బహాద్దర్ (ఉయ్యూరు జమిండా 
రులు) వారి కానతి రు _దాంబకొథ. యంగా, (ప్మ్యకియ కపవాద[పాయ 
మైనదొెకటి కలదు. 1871-1951 సం.ల నడువు నుండిన పురాణం 
వీచ్చయగా రనేక య. గా. [పాయ రచనలు చేసియుండిరి. ఆయన తన 
కృతులను యంగా. లనియు, నాటకములనియు, య. గా. నాటకము 

అనియు వ్యవహరించెను, అందు నాటకమని వపేర్కొనంబడినను 
“అర్జున చరిత” మనునది యొక అపవాద్మపాయరచన. అది 
ఆఖ్యానశైలీ (ప్రచురమైనది. అందు హరికథలందువతె డోరాలు, 
జంగం కథ లందువలె రగడలును గలవు. “ ఈ (గంథము జంగములు, 
దాసరులు మొదలగువారు గుమ్మెటలు వాయించుచు. వేషములతో 
నొడుచు. (గ్రామములలో. గథను చెప్పి సంపాదనచేసి జీవించుట క్రను 
వుగా నుండునట్లు (వాయబడిన దట. (దూ, ద్వి ఛా. పుట 215). 

ఇట్లాం(ధ్రచేళమున నది పుట్టిన నప్పృటినుండి యిప్పటివజకుంగల 
యతగాన చరితను సమిశ్నించినవో నది యొత్తని యవతారము 
లేడనిపించును. ఇతరమైన యే సంగీత (ప్రక్రియ విషయమునలాని యే 
సాహిత్య (ప్రక్రియ విషయమున గాని యింతటి పరిణతి యసాభార 
ణము. అందులకు య.గా, (ప్ర[శ్రియయొక్ష విశాలతము, బహు 
ముఖ (పయోజనావకాశములే కారణములు, ఐనను యత్షగాన 
మొక దృశ్య (ప్రక్రియగా. బరిణత మై (పచారమున నున్న నా(డును 
దాని (పాకృనమైన (శ వ్యధర్మముగూడ నిరుగువొరుగుగాల బొడ 
సూపుచు వచ్చియుండుట విశేషము, 

ఆంధ చేశమునుండియే యక్షగాన మటు తంజాపురాది దక్షిణ 
(పాంతములకును నిటు తెలంగాణమునకును వి _స్తరించినది, ఆయా 
( పాంతములందు దాని పరిణతి కొంత విలక్షణముగా సాగినది. అందు 
చేత నా విమయము ల్లిందుం బ్రక్యేక (ప్రకరణము నవి. 



దక్షిణాం[ధయక్షగానము 
ఒకినా౭డు విజయనగ రధ్యజము,[క్రీంద విజ్జవింగిన ఆంధసామాజ్య 

రమ తమిళనాడు నడిబొడ్డునకు. దరలిపోవలనసి వచ్చినది. (క్రీ. శ, 
1550 (పాంతేమున తంజాపుర వుధురా వుండలములలో "“రాయస మా 

ట్లుల సామంతులగు నాయకరాజుల యాజమాన్యమున ఆంధ పభుత 

నెలకొన్నది. (క్రీ శ. 1565లో జరిగిన “ రత్షసతంగిడి ౫ యుద్దా 
నంతర దువృలితము కారణముగా, రాయసంస్థానము నా(గశ్రయించు 

కొనియుండిన కవులు, పండితులు, కళాకారులును దక్షిణ దేశమునకు 

వలసలుప్న్సి, ఆంధ నాయక రాజాజ్ఞానముల నా(శేయింప బొచ్చిరి. 

నిలుకడ కలిగిన కొల(దికాలమున కోక్కు_డను (గ్రమ[క్రముముగా నాంధ్ర 

సాహిత్య విహంగము లెక్కలల్లార్చినది. యవగాన కళాలక్షీ a 
గజ్జి కట్టినది. సయాట్టులనాటి వైభవము సామంతుల నాశ్రయించి 

నను నినువుడించిన బె కాని తగ్గలేదు. 

అంధ నాబ్బయ చర్నిత్రేమున డశ్నీణాంధ్రయుగము కాల పరిమి 
తిని బట్టి సుదీర్భమఘు, క'నితాపరిణలిని బట్టి కడు విలక్షణము నై నది. 

వాజ్బయ (ప(క్రియా వై వధ్యము, కలావతుల కవితాశేళి, రసిక “సేఖరు 

లైన రాజకనుల పరంపర, శృంగార రసాధిబేవతా రంగస్టలములు 

లలితకళా ఫలభూములునగు వారి యాస్థా నములు నా యుగ విశిష్ట 

తలు. అట్ట దావ్స ణా త్యాంధ్ర సాహిత్యవాహిసీ తీరమునందుం 

దీర్భభూతేము (లైన ఘట్టములు తంజావూరు, మధుర, మెసూరు, 

పుదుకో-ట మొదలగు సంస్థానములు, అందు తేంజావూరి దొక 

[ దక్ష ణాంభ్బ యత్ర, గానమాగూర్చి సకమ పరిశోధన సాంరంఖించిన 

కైారభము డా. శ్రీ నేలటూరి వెంకె టరిమణయ్యు గారిది, చూ. వారి ఓయి, గ్యా 

కేంజాన్రూరు ** ఆను వ్యాసము -- ఆం, పం ఖర సం, సంచిక, 
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ప్రత్యెకత, ఆయుగ విశిష్టత లన్నియు డాని నా(శయించినవి. 

ఆయా సంస్థానములన్నిట యక్షగానము వెలసిన జాడ కన్సట్టుచున్నను 

“ తన్మహనీయస్థితి మూలమై ” నిలిచినది తంజావూరు. 

తంజావూరు నాయక రాజులు_యక్షగానము 

తంజావూరం (బవేశము కలినంతచే యతగానమునకు రాచ 
ప్రాపు కబ్లినది. తేద్రచనకు రాజహస్తానలంబనమే లభించినది. తంజూ. 
వూరు నాయకరాజుల కోవకు నాయకవముణియు వాజ శ్రాయవిషమయమున 

దశ్నీణాంధ యుగమున కుదయార్కు..డునై న రఘునాథ రాయలు 

(రాజ్యకాలము (క్రీ, శ. 1600-1681) విజయ విలాసాది మహాప్రబంధ 
ములకు గృృతిభ_ర యగుటయ కాన స్వ్యయముగాం (బౌఢకృతు లనే 

క్రమురచించిన వాయు. అతనికృతులలో (శ్రీరు ఎలీక్ఫష్ణవివాహాదు లొకటి 
రెండు యతగాననములు నుండినట్లు తెలియవచ్చుట విశేషము. కాని 
నేం డవి లభించుటలేదు, రఘునాథుండు సంగీత నాట్యివిద్యా విశారదుం 
డనియు నతని కొలువున నాటకశాలలు గలవనియు, నందు. దణచు 

గతాభినయ (ప్రయోగము లగు చుంకుననియు నతని యాస్థాన కవ 
య్యితి రామభ్యాదాంబ రచించిన రఘునాధాభ్యుదయముగావలనం 
చెలయుచున్న ది. (చూ, సర్గలు 11-12). ఆతండు “[పాంచితయక్ష గాన 
సత్స దాద్య పక్ష ద్విపద (ప్రపంచని మును “పరీక్రీంచు” చుండు 
వాండనియు నందు గలదు. (11వ సర్ష-27 న్లో, అనలా 165, 

[పథమ పాదముననే య, గా. నకు రాజాదరము బాగుగా, గలిగినశ్తే, 

తదుపరి రఘునాధుని పృుతుండై న విజయరాఘవ నాయకుని 
రాజ్య కాలము (1688-1678) యక్షగాన చరిత్రలోనొక స్వర్ణ యుగ మే 

- సంస్కృత గ్రంథము. మదరాసు విశ్వవిద్యాలయము చే. బ్రిచురితము, 
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యెనది. అత? డతిమూ(త గీతిసాహితీ, వీతి గల వాండు, నాట్యవిచ్యా 

విదగ్గుడు. తేన యభిరుచుల కెల్లం దగినది యక్షగాన (ప్రక్రియ యొక్కయు 

యని గుర్తించినాడు, తదచన కాస్టాన కవులను (ఒకకవయి(తినిగూడ) 

మిగులం (బోత్పహించినాండు. తాను స్వయముగా ననేక యక్షగానము 

లను రచించినాంయ. వానిని. దన కొలువు నట్టువ మేళముల వారిచే 

దజణచు (ప యోగింపజేసి వినోదించెడినా(డు. య. గా. రచనలో. 

(బ్రయోగములో. (గ్రొంధగొ త్తవార్పు లవధరించి య, గా. చరిత్రలో 

నొక నవశక చతురానను(డై నిలిచినాయ. అతని య. గా. కృతు 

అలో వేయ మనకు లభించునవి యమైదు మాత్రమ. |» కాళియమర్ష నము 

౨. రఘునాథాభ్యుదయము, కి. విపనా రాయణ చరితము 4: పూత 

నాహరణము, 5. (పవ్లోదచర్మతము ననుసవి. ఇందు 1, క్ (ప్రసిడ 

వారాణికేతి వ ్తె తేములు, వి వది (పః సెద్ధుండ డగు తొండరడిప్పాడి 

యాళ్యారు చరిత్రము. అయితే (ప్రాచీనమగు దానివి సమశకాలికి ముగాం 

జ తిం చుట విశేషము, నెండవది విజయరానునుని తం్యడియగు రఘునా 

ధుని చరిత మేయగుట విశేషము. ఇందు రఘునాథుని సభావై భవము, 

దినచర్య చిత రేఖ యను కాంతతో నతని శృంగార కోలాపమును విష 

యములు, 

(పహోద చరిత్రమున( డప్పం(బకి (గంథారంభమునను * భోజ 

కన్యా ముఖాం భోజ రాజ వురాళ”” ఇత్యాది యగు నిష్ట దేవతాస్తుతి 

పరమగు సీస మొకటి గలదు. తదుపరి రఘునాథ నాయకాభ్యుదయ 

ద్విపద కావ్య (పారంభమునందలి “(శ్రీ రాజగోపాల చీరకే రిజాల ”, 

“ కలనాంబు నిధి కన్య కల్యాణ ధన్య ౫2) అను ద్విపదలు పూతనా 

వారణమునం దక్క. గడమ యన్నిటనున్న వి. సామాన్యముగా? (బతి 
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కృతియందు నిష్ట బేవతా స్తుతికి. బిదప నొక వచనమున విజయ 
రానువ సంబుద్దులు కొన్ని, యా చెనుక్రనె * సామి నారు హావణేం 

చిన (గంథనావుము' నటన పటిమ గనుకించ వినుపించేము విన నవ 
ధరించుండ యని రూపక (ప్రరోచన కనిపించును. ఇది (పదర్శకులచేం 
బఠింపంబడుట కు దెశింపంబడినట్లు తోంచును. ఇదియే * కె వారమని 

రఘునాథాభ్యుదయ _ విప్రనారాయణ  చర్నిత్రేములందుం కీర్కొనం 
బడినది. ఇది మార్లదాపకములందు(' గల నాందీ (పస్తావనలకొక్కి-౦త 

యెనవచ్చు ననవచ్చును. తొలినాటి తెలుగు య. గా. లగు 

స్కుగీవ విజయ విష్పునయా విలాసాదులం దిప్లదేవతా స్తుతి వెంట 

నర్గచంద్రికల గోనో యొక జ*పె లోనో వష్థ్యంతములు నావెంట 

౭ 

యక్ష గానంపునకుం ౫ భ్యాకొ్మం బప్పెదనిన ”అని యుంకును, మష్ఞ్యంత 

“ అభ్వ్నూ దయ పరంప నాభివృద్ధిగా సాయొనర్పంబూనిన.......-. 

. లో రాళ జ్ Rr ధో ద ల | - వ సంప్రచాయము తెలుత కన్న డిగలడి. మన వాజ్బయమునం దొలు 

చె వోకుని కుభూర. సంభావన 3 దొల్లగా నిడి నన్నె నోకుని కుమార సంభ్వమున( గన్నట్టును, 

(నన్నయగార భారతమున లను) విదవ నాంధ కోను లందరు ముఖ్య 

ముగా (బాబంధికు లా సంద చాయమును (గహాంచిరి యి, గా. కవి 

యగు వజయరామువున కోడి నచ్చక చాని స్థానమున రూపకోచిత 

మైన క వారమును (బవెళపెట్టినాయ.. విజయరాఘువుని (ప్రతికృత వింత 
మును గవమిప్రశేంసాత్శకముగు నొక వచనము మూడింట. నొక 
శుభాశంసనమును గలవు. అదే * భరతవాక్షము” గాల బూతనా 

మ. 

వానిని. గొంత మార్ల సం(పడాయానుసారము కవి యు-దేశ పురస్పర 
మునగే (వాసియుంనును, కొన్ని టి (వతులలో నా మాటలు లోకిం-చి 

హరణమున. బేక్కొనయిడేనప. ఆ శే వారము, భరత వాక్యము నను 

యుండవచ్చును. కా. ము పూ. హు (ప్ర. చ, - మూడును నాటక 
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దయము (పబంభమనియు?ం శీవ్కొననలుడినది, అందులకు దగినట్లు 

నాయిక విరహవేదన, ఇెలిక తెల శిశిరోపణారములు, రతిరాజ పూజ, 

చం చాద్యు వాలంభములు, చిలుక రాయబారము మొదలగు (పబంధ 

(ప(క్రియ చొప్పింపంుడినది. అంతియకాక నాయకుడు సపరివారముగా 

స్వారి వెడలలా? బౌరకాంతలతనిం జూచుటయు నందొక తె మోవా 

పరవశ యగుటయు. దదుజరి నాయకుసితో నామె రాయబారము, 

సమాగమము మొదలగు విషయములో" నిష ఉలా (పంథప్పుం 

బోకడ కలిగియున్న ది. ుదిమాటు పిధములగు తేమిక 

పబంధములలో “ఉలా*"” యొకటి.తి తంజూప్తర |1పభువగు విజయ! 

రాఘవుండా తమిళ (ప్రబంధ (పక్రియను (గహించుటలో ఏంత లేదు. 

రచన్నాప్రక్రియను బట్టి యతని కృతులను సమోాశీంచిన-నో 

నొక (కోమపరిణతి కన్సించును, అతని కృతం లంత కంతకు గయధర్భ 

మును దగ్గించుకొని రూపకక్షళ నెక్కువ సంతరించు శొన్నవి. కొన్ని టం 

గథాను సంభాయకములగు సంధి వచనములు, కవి వచనములను 

వేర సంధి (పయోజనోద్దిప్తములే యైన పడ్యములును గలవు కాని 

కొన్నిట ఏని యక్క_-జ చేకుండగనే పా(్రోలు ముఖాముజ సంభాషిం 

చుట గలదు. ఆసంభావణలు వచిన (ప్ర:సురముగా6 బా తోచిత 

భావనలో సాగియుండుట గమనింప6ం దగినవి. (వి. నొ. చం, ఘా. 

హా, (ప్ర. చ.). విజయ రాఘువుకు కావించిన మార్పులలో నిది 

యొకటి దొడ్తది. య. గా. (ప్రయోగ యోగ్యతను ద్యిగుణకృత 

'మొనర్చినట్టిది అతడు కొన్నిట్టగంథ మధ్యమున రంగ ప్రయోగ 

నూచనలును జేసియుండుట మజీయొక గొప్పవిచశేషము. 

87. ఇది మొదట గు ర్లించినవారు (శ్రీ మల్లంపల్లి సోమ శేఖరళర్శ గారు. 

చూ. వారి రఘు నాథాభ్యుదయ కీ ద్రిక, 

కిం “త లా లక్షణము వై ద్య నాధ డేశికుని 5 బలక్క__ణవిళక్క ప్పాటి 

యల్ ౨) అను తమిళ లక్షణ (గ ౦థమున( గలదు. నూత, - 97 - 102. 
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లీకములు నగు విషయము లితి వృత్తము లగుట య, గా. చర్మిత్రలో 
మిక్కిలి యపూర్యము. అందు సవుకాలిక జాతీయ జీవిత: విశేషము 
లకు విశేష (ప్రసక్తి గల్లుట మిక్కిలి యపురూపము. (పదర్శన వేళ 
విసుగు జనింప కుండ వానికి జనరంజక తే(ము సాధించుటకో యన హాస్య 
చతురాన్నుల/స నా కవు లా నాజ)యమున చెందును నిదివజకు 
లేనంత హాస్యము నీయ. గాః లలోం (బ వేశపెట్టిరి, వాని రచ 
నలోం దాళ (పథాన దేల్లీయ మధురకవితా రచనలకు. (చౌచుర్యము 
తగ్గినది. ఆ నాడు దక్షిణదేశమంతట  నతివేల (వపచారము 
గాంచు చుండిన కర్లాటక సంగీత పద్దతి మూందలగా దరున్రలును, 
పదములును వెలసినవి. ఆ కవుల శృంగార పదరచనకు శ్నతయ 
పదములే యొజ్జబంతులైనవి. వారు శ్ర ఫంగార  వదములనే కాక్ష 
గొెల్లపదాలు, చెంచుపదాలు, కొరవంజి దరువులు, సాంగత్య 
పదము, లశ్నీ కల్యాణము మొదలగు రచనా విశేషములను గూడం 
దమ య. గా, లందు. జొవ్పించిరి. విజయ రాఘవాస్థానమున యక్ 
గానము (ప్రవ ర్తితమైన భంగి యెట్టిదో త దాస్థానియగు చెంగల్వ 
కాళకవి తన రాజగోపాల విలాసావతారక్రలో నిట్లు వా(కుచ్చి 
యున్నా (డు క 

“ యక్షగానంబు రావణహ_స్థ ముడుకు 

దండె మోటులు చెంగులు 'తౌాళములును 

జోల సువ్యాల ధవళంబు లేల లవమర 

కొంద అతివలు వినికించి రందముగను * 

ఎరా. గో వి. 1-24, 

అనగా నది కతిపయ గాయసీజన (పవర్తితమగు సంగీత 
గోష్టి భంగి నుండెడిదని తెలియనగును. కాని విజయ రాఘవాదుల 
కృతులను జూచినచో నవి సర్వొపభోగ్యమైన దేశి సరణికింెందిన 
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రము +- నను వానిలో విజయ రాసువ నాయకుని వివాహ శృంగార 

విహారాదికములే యితి వృత్తము లగుట విశేషము, ఈ మూడింట 

నెబుకలసాని వాలకము గడె ఘట్రములు నుంకుటయు విశేషములే. 

అవే యించుక వీదపకాలమున తంజావూరిలోనే కొరవంజి వేర వెల 

సిన య. గా, (పాయ రచన కవతారికా (ప్రాయము లైనట్టివి. మ. దాః 

వి. నాటకమున తమిళ క్రన్నడ (పాక్సృత భాహా (ప్రసంగములు విశేష 
ములు. పురుషో త్తమ దీశ్తతుంయను మజీయొక ఆస్థాన కవి రచించిన 

తంజాపురాన్న డాన నాటకము సాంఘీకేతి వృత్త మగుట విశేషము 

లలో విశేషము. నాంటి నాయక రాజుల స్యృతమున కతిధియె వచ్చిన 

వెజ్తిబాగుల బాప డొకండు నట్టువక త్తెలశో వెట్టి శృంగార (ప్రసం 

ములు నెజిపుట యిందలి యితివృ_్తము. ఇంతటి నచన (ప్రచుర 

మైన య. గా. రచన మజిలేదు. పాతోచిత భావలో సూటి 

యగు సంభావణలతో. జక్కని నాటకపు వాటముణతో సాగిన రచన 

మిది. విజయరాఘువుని ప్వుతుండగు మన్నారు చేవుడు గూడ 

హేమాళ్బ నాయికా (లకీ దేవి) స్వయంవర మను నొక చక్కని 

నాటకము రచించినాండు. ఇది సైనాటకముల ఫక్కి_ నడచినదే. 

దీనితో విజయ "రాఘవ ప్యాతకు (బస కి గల య గా, లు నాలుగు, 

అవి యతని యెదుట _బదర్శితము లగు చుండినట్లు తెల్లము, 

వముజీ యాతని పాత్ర నెవ్వ శే విధముగ నభినయించెడి వారో! అది 

యెట్టత నికి [బీయము గొల్పినదో ! ఇట్లు చార్మితేకములు, తాత్కా 

ఆ ఇందలి నాయిక నాయని నాది “బెటి నాటక శాల పడుచు”. రాచ 

నగరి లోయగిటను నాటకశాలలుగలవు. కాని 'బెటి నాటకాల పడుచులతో సాన 

నతే(డు మధుర బాంధవ్య ములు నిర్వహించి యా విషయమును బాహాటముగా నిట్టి 

వాటు కృతులలో జాూళటించుకొనినాయనిన నాయని వారి నాటక కళొభి రుచి 

యచెంతటిదో మటి ! ఇది “ నాటకచాటు కావ్య ’ మని కవిచ్చేం భేర్కొ_న బడినది, 

1-20 
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లీకములు నగు విషయము లితి వృత్తము లగుట య, గా. చర్మిత్రలో 
మిక్కిలి యపూర్యము. అందు సవుకాలిక జాతీయ జీవిత: విశేషము 
లకు విశేష (ప్రసక్తి గల్లుట మిక్కిలి యపురూపము. (పదర్శన వేళ 
విసుగు జనింప కుండ వానికి జనరంజక తే(ము సాధించుటకో యన హాస్య 
చతురాన్నుల/స నా కవు లా నాజ)యమున చెందును నిదివజకు 
లేనంత హాస్యము నీయ. గాః లలోం (బ వేశపెట్టిరి, వాని రచ 
నలోం దాళ (పథాన దేల్లీయ మధురకవితా రచనలకు. (చౌచుర్యము 
తగ్గినది. ఆ నాడు దక్షిణదేశమంతట  నతివేల (వపచారము 
గాంచు చుండిన కర్లాటక సంగీత పద్దతి మూందలగా దరున్రలును, 
పదములును వెలసినవి. ఆ కవుల శృంగార పదరచనకు శ్నతయ 
పదములే యొజ్జబంతులైనవి. వారు శ్ర ఫంగార  వదములనే కాక్ష 
గొెల్లపదాలు, చెంచుపదాలు, కొరవంజి దరువులు, సాంగత్య 
పదము, లశ్నీ కల్యాణము మొదలగు రచనా విశేషములను గూడం 
దమ య. గా, లందు. జొవ్పించిరి. విజయ రాఘవాస్థానమున యక్ష 
గానము (ప్రవ ర్తితమైన భంగి యెట్టిదో త దాస్థానియగు చెంగల్వ 
కాళకవి తన రాజగోపాల విలాసావతారక్రలో నిట్లు వా(కుచ్చి 
యున్నా (డు : 

“ యక్షగానంబు రావణపహా స్హ ముడుకు 

దండె మోటులు చెంగులు 'తొాళభములును 

జోల సువ్యాల ధవళంబు లేల లవమర 

కొంద అతివలు వినికించి రందముగను * 

ఎరా. గో వి. 1-24, 

అనగా నది కతిపయ గాయసీజన (పవర్తితమగు సంగీత 
గోష్టి భంగి నుండెడిదని తెలియనగును. కాని విజయ రాఘవాదుల 
కృతులను జూచినచో నవి సర్వొపభోగ్యమైన దేశి సరణికింెందిన 
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రూపక (ప్ర(క్రియాడంబరము గల్లియున్న నని విశదమగును. అన్నియు 

నాటకెములని వేర్కొనయుడినవి, కొన్ని మహానాటకములనియు. 

బెర్కోనంబడినవి. (వి. రా. క, తం, పు. దాం అది వట్ట మాట 

వరుస, చాటుకావ్యములుగాం బరిగణీింపంబడినవి. * కాని యందొక్క_ 

టియు మచ్చునకైన్క, మాటవరునకై న యతుగానవుని వేర్కొన. 

బడలేదు. వానినోరణి జూడ నానాయ యతగానము, విధినాటకము 

నేక్రమైెపోయినట్టు తోంచును. వాని కలయిక విజయరాఘనుని చేతి 

మోందుగనే జరిగినదా యని ము దోంపకపవోదు. నాంటినుండి దశ్నీణ 

దేశమున య. గా. కంక నాటక శబ్బమున శే (పణార మధిక మైనది, 

17 శ, నడుమ నాయక రాడాశ్రయమున గాక, దశీణదా(రక 

(మన్నా రుగుడి - తంజావూరు మండలము) శే శేస్యామి కో ంకితేముగా 

నొక య, గా. (పాయరచన మెసినది. అది చల్ల సూరయకవి వివేక 

విజయవమనునది. ఇది కృష్ణమిశుని (ప్రబోధచంద్రోదయమున కొక 

మానసపుత్రిక. సూరయ తనక్ళతిని “నాటకము”, కూటనాటశకాకలని 

రచించితి నని యున్నా (డు. 

తంజావూరు మహారాషులు = యిష్షగొన ము 

కీ. న, 1678 (పాంతమున తంజూవూరిలో అంధ నాయక 

రాజ్య మస్తమించినది. తదుపరి మహారాష్ట్ర (ప్రభుత నెలకొన్నది. 

- ఈ పరిగణన సమంజన మెసదిగ చే శోందును. శతేకో దాహరణములను, 
గద్య, రగ, ద్విపద , గుంజరి ద ౦క 'బులనుగూడ చాటు స్య ంఢములుగ పరిగ ణించి 

నారు మన లాక్షణికులు. ( అనంతుని ఛందము 11}. 62, కాన్యాలం కార చూడా 

మణి. 1V. £0, లక్షణ ఫౌరన నంగ హాము Ti. 123-140, అప్పు; వీయము 1, 380) 

యశక్ష గానమునందు కశ కానములందువలె పవ ద్యుము , ఈ దాహరణమునందలి కళిక్రో 

త్క_ళికలవ లె వగ వికృతుఅగు BH, గదు దుమ by 

మువతగువాని కన్నిటికిని ప్రసక్తి కి గలదు గదా! 
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ఆ మహారాష్ట్ర (ప్రభువులును (బియంపడి నాయకరాజులవలెనే మన 
భావూ వాజ్బయముల నాదరించుట చర్మిత్రలో నొక యపూర్వసన్ని 
'వేశము,* వారు యక్షగానము నెడనే యెక్కువ మక్కువ గల వార 
గుట యింకొక విశేషము. వారు య. గా. కవుల నాదరించుటయ 
కాదు స్వయముగ ననెక్ర య, గా. (ప్రాయరచనలు (ప్రచరించిరి. అట్టి 
వారిలో (పాత; సరణియు(డు శహాజీ, రసికతలో, లలిత కళాలాల 

సలో, యకుగాన లోలతలో నొక్క_మాటలో? జెప్పవలెననినం దనివి 

తీరని విజయ రాఘవుడు మజలం దనువెత్తేనా యని యనిప్రించు నట్టి 
వాండు, అతని రాజ్యకాలము (1684-1712) గూడ య, గా. చర్మితలో 

నపహాజీ నేరం దదంకితములుగా. గాక తదుపజ్షములుగా నిజునది 
య. గా. (పాయ రచనలు కన్పట్టు చున్న వి. అందు బదునాణు 

నాటకములుగను నాలుగు (ప్రబంధములుగను (గంథకర్హ చేం జురొ-న6 

బడినవి, నాటకము లన్నియు “ ఉదార నేవ భాపాభూామీతము” లని 
వెర్కొనం బడినవి. అవి సంవాదశెలీక్ర వచన (పచురములుగను, 

(ప్రబంధములు * నృ త్యానుకూల గీతిబంధ(ప్రకృష్ణములుగను నున్నవి. 
అవి యన్నియు నాడు (ప్రదర్శింపయడిన క్లే వానిలోణగల నూ(తధార 
వచనములును, గొన్ని (పయోగనూచనలును విశ మొనర్పు చున్న ని. 

ఆ గ్రంథములు. సాధారణముగా. జయేత్యాది యగు నొక 
“ తోడియం” దకువుతోం (బ్రారంభ మగును. స్తుత్యాదికము విదప 

॥ గ 
ఇ అగో అటు. జా. ళా as వ 89. ( వివరములకు ) చూ, శ్రీ) మల్లంపల్లి సోమ జఖరశర్శ గారి *“ తంజాన్రూరి 

- అద స్మ అ సకం | 1 £౨) వ an 9 అ ళో మహారాష్ట్ర భూపతులు -- ఆంధ సాహిత్యము 7”. అను వ్యాసము -- థారతి, 
దిసెంబమ, 1958 జనవరి "రక్త, 

£0, ప్రత్యేకము గా నీ ప్ర బంధముల. గూర్చిన సోదా హరణ మెన వివరణకు 
యెలా 

చూ, “*ళవోజీ పృబంధములు ** అను నా వ్యాసము -- భారతి, జులై, 1956. 
he 
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నొక సూ(తభధార వచనమున (గంథనామ, కర్భ్భృనామ నిర్లేశము నాపై 

నొక ద్భపదలో+ గభాసంగహము చెప్పంబడుటయు. గలను. కథా 

సంగహా ద్విపద (పబంధములందు మూత్రము గానరాదు. ముందే 

వినాయకస్తుతి యున్నను గథాసం[గ్రహద్విపదకు.. పిదప నతని 

యాగమన (ప్రస క్కియుంకును. అనలా (బడర్శన వేళ నొక చాలు 

జెవండో వినాయక నేపథ్యముతో రంగమున. (బవేశపెట్టండి (పదర్శన 

(పవర్తకులై న భాగవతులపూజ నందుకొని పోవుచుండు టాచారమై 

యుండును. ఆపిమ్మట వ ఆస్థానపం వీ ** యగు కటిక్రవాని వాల 

కము (ప్రవేశ (ప్రసంగము లుండును. అంతటం గథారంభము. 

(గంథాంతేమున సాధారణముగా నొక ద్యిపదలోంగాని గద్యలోం గాని 

కృతి సమర్పణ ముండును. _ ఇది యీతని కృతుల సామాన్య స్వరూ 
పము. శపహోజీ కృతులందు వస్తువై విధ్య మనల్పము. ఒండు రెండు 

తక్క -F నన్ని యు బౌ రాణి కేతి వృ త్రములు. కాని సవుకాలీక 

విషయ స్పర్శతో నాతయు తీర్చిన తీర్పు (కెంజవి గలది. చతుర 

శృంగార హోస్య(ప్రసంగము లందు కొల్లలు. కాని వానిలో ననాచిత్య 

మధికము. అన్నియు. (_బదర్శనొద్దిష్టములును దతేఫోలభ్యము గల 

ఏయు నైనను యథాతథముగం (బ్రదర్శనయోగ్యములు గావు. అందుల 

కందలి యనాచిత్య మే కారణము. అదపయుంగాక ో నవ్యనాటక 9) 

మని 'జేర్కొనం బడిన యతని *జల్టకీడల* లో మొలబోడి యాడు 

వార్మి (ప్రసంగములున్న ఘట్రము నాత౭డెట్లు (ప్రదర్శింప నెం నో 

దురూహము. 

-- అతని “సత్రీదాన కూరము” న నొక శో)తి,య పాాహ్మణుండొక 

మాది మగ నాలి మరులు కొని ప్రలా పించుట ప్రధాన విషయము, తక్కినవి 

ర్ = అ ది క నలు చంక జనం యయ నుత, చ )పది ము హరి కళ్యాణ కథలు, తొద్భళ ప్గనిద్ధ క్థలంను 
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యతుగాన చరితలో శపహోజీ కృతులయసార్సి యొన్న దగిన 
విశేషములు;- అవ తారికొలోని క్రథా సంగ్రహ ద్విపద, వినాయక 
పాత్ర ప్రవేశము, “ఆస్థాన సంతి తోమి” యగు కటికమువాని నొక 
సాంప్రదాయిక హో స్య పాత్రగా రూవాందించుట, (గంథమున నడుగడుగు 
నను బాత్రపవేశ నూచకములును గథానుసంధాయకములునగు 
సూ(తధార. (పస౦గములు నెడ నెడం (బదర్శన (పవర ర్ఫకులె న న భగ 

నతులు పాత్రలను బలుకరించుట మొదలగునవి, అతని (పబంధ రచ 
నయు నొక గొప్పు విశేషమే, అందు త్యాగ వినోదచిత్ర డగా 

మను నది యాజుంకములు గా ఏవౌగింపంబడినడి. గతంజూా రు (య, 
గా.) నాటకములలో అంకి విభాగము. గనుపట్టుట wi మొదలు, 
ఇది యచ్చముగా మార్షరాపకాను కరణము. ఇంకను నుదందు. గల 
యవ తౌరికల తీముసాడ సార్గ్లనాటక నాందీ |పస్తావన సందర్భము 
లను డలణజించును కాని యూ యనుక రణము విజయరాఘువుని కాల 
మున కే వచ్చినది. తంజావూరు (య. గా). నాటక్రములలో సూత 

కీని శపహాజీ కృతులే మొవటివి, కాని వీనిలో మార్ల 
నాటక పడ్లతికి నిరున్షము గా స్యూతేధథారు(కు (గంథమధ్యమున( (బనం 

గెంచుు కాననగుము. శపహాజీ కృతులలో వచన (పచురముగా నాంటి 
కంాపుకా నఫాన న్యవహోార హోరణీలో. బా తేల సంభాషణ 
చకచక సాగి నాటోయన వెళ్సివికిసినవి. (త్యాగ వినోదచ్చిత ప్రబంధ 
మునం గేవల సంస్కృతము, మరాటీ భామయుం (బచురముగా వాడ 
బకుట విశేషము). నాయకరాజుల వాటి య, శా. నాటకమువే మహః 
రాష్ట్రులకు మార్లడర్శకములై నను వారు క్రొంగాత్త మార్పులను 
సూడ దెచ్చి పెట్టినారు. అందుఅకు శహోజీ క్ర కృతులే మొదటి నిదర్శ 
నములు. 
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శహోజీ ఆస్థానమును వాసుదేవ కవి, నివర్తి శేషోచలపతి, 

బాలకవి నుబ్బన, దర్భా గిరి రాజు మొదలగు ఆంధకవు లలంకరించి 

యుండిరి, ఈ కవ్రులందజును శపోజీ (పోత్సాహమున య. గాః 

(పాయ రచనలు గావించినవాేే. వారి కృతులలో విజయ రాఘవా 

స్థానకవి కృతులవచె నాశయదాత యగు రాజుగారి శృంగార 

విపోరాదిక కథా (పథానమూూ నవే యొక్క వ. అందందు విజయ 

రాను నానులు (వ వెశ పెట్టిన “ఈలా” ప్రబంధ పద్ద తీయు. బాటింప 

బడినది. రచనా (ప్రక్రియలో నానికిని శహాజీ కృతులకురు జక్కని 

సామ్యము గలదు. శెండు మూఃడిటం గల విశేషములు మాత సిత 

నుంటకింపలబడును. శ హరాజాస్థావమున వెలసిన య. గా. (పాయ 

రచన లన్నింటిలో గిరిరాజ కవి కృత మైన శాహాం(ద చరిత 

ముక్క_టి మా(తేము యక్షగాన మని కవిచే: బేర్కొ-నయబడినది, 

తంజావూరిలో ముందటితర ములనుండియే యెతాద్భగచనలకు యత్ష 

గానమును వ్యవహారము పోయి వాటు కావ్యములు సొటకములు నను 

వ్యవహారము స్టో పడియుండ గిరి రాజు మనుజుల పూర్వ వ్యవహారమును 

స్మరించి యుండుట గమనింపందగినది. అందులకు. దగినట్టుగా గిరి 

రాజు పూర్వ యక్షగానములవలెనె తన యీ కృతిని తాళ (ప్రధా 

నము లగు దరువుల నిండుదనముతో నిర్మించియుండుట వికేషము, 

(ఇందు * ఉలా” (పబంధపు కెత్తుగడయు నున్నది, ఇతని కృతులలో 

విశిష్టమైన దింకొకటి రాజమోహనకొరవంజి, ఇది యక్షగాన ప్రాయ 

మైన రచనయీ. కొరవంజి* యనలా నెలుకత-త త్సా(తవిశిష్ట్రమెనదీ 

రచన. కొరవంజి పాత్రకు (బస క్తిగల యకుగాన (పాయ రచనలువిజయ 

రాఘవుని తరముననే_ బయల్వెడలినవి కాని యా ప్యాతకుం (బాము 
* కొరవంజి చరిత పూర్యోకము. చూ. యక్ష గానోత్స త్తి విచార 

పికరణము -- పుటలు లీ! -- £7. 
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ఖ్యముగలిగి (ప్రత్యేకముగా నా వేరితో వ్యవహరింపంబడిన వానిలో 
సి రాజమోహన కొరవంజియీ మొదటిదిగా. దోచును,  కొరవంజు 

లలో. (బాయికముగా స్మిపఎప్ట యైన నాయిక కామె (ప్రియసమాగ 

మము గూర్చి కొరవంజి సోదె చెప్పుట (పథాన విషయముగా నుండును, 

అందు కొరవంజి వేవభావలు, కులాచారములు, కొరవంజి తిరిగిన 

దేశములు, కొలిచిన జేవతలు మొదలగు విషయములు వర్మితము 

లగును, గరిరాజు కొరవంజి యూ లవణము లన్నియు: గలిగి 

యున్నది. + బాలకవి నుబ్బన పంచ కెన్యా పరిణయమున “(ప్రసంగి 

((పదర్శన వేళ సంధి వచనముఖు, వర్ల నాత తక్ ద్విపదలు పఠించు 

వాయు) శేతి నాయని (కొటికము) తోం దాను * దశావతారా లాడే 

భాగవతుండ ” ననును. కన్న డమున యక్షగానమునకు “దశావతారద- 

ఆట” అనియు. బెరు. *!- అది మొదట విష్ణువు యొక్క. దశావతార 

కథ లితివృ_త్తముగాం గల య, గా. లకు జేర ( (పాచుర్యము వలన) 

(క్రమ (క్రమముగా య. గా. సామాన్యవాచియు నైనట్లు తోంచును. 
(అనలా కన్నడమున నప్పృటికి( గొన్ని య. గా. లు వెలసినజూడ 

తోచును. శహాజీ ఆస్టానముననే తమిళమునలనాడ గొన్ని య.గా, లు 
వెలసినవి, 1. కోహజీ యనుజుఃడగు శరభోజి రాజ్య కాలమున 

(1712-23) నతడు నాయకుడుగా గిరిరాజు రచించిన లీలావతీ 
కల్యాణ ముక్క. కు కానవచ్చుచున్న ది. తదుపరి తంజాపుర ప్రభువైన 

-- ఆ కాలమునను బీదప క్రాలమునను తమిళ కన్న "డాడి వివిధ భాషలలో 

నిట్టి కొరవంజు లనేకము వెలసినవి. అంచంనము. గొన్ని వేదాంప విషయిక్షముల 

జీవతలు కొరవంపాలైనవి, యక్ష గానములని పేర్కొన6 బడినవియు. గలవు. 

41. “ Yaksbagana In Karnataka ”—-Madras University A. O. గ. 
VOI. X - Part Il, 

42. “Maratha Rajas of Tanjore” By K, R, Subrahmanyan., 
P. 29 - 30, 
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తుళజరాజు (1728-836) స్గయముగ  శివకామ సుందరీ పరిణయము, 

రాజర౦జన విద్యా విలాసము నను రెండు య, గా. నాటకములను 

రచించెను. కెండిట నాంది, సూ[తధార పారి పార్శ కుల చేం (బవ ర్ఫీ రిత 

మైన (ప్రస్థావన, వసంత ర్హు కీ ర నమునుగలవు. సూచ్యార్ణ నూ చనగాం 
బాత్రలను (బవేశ పెట్టుటయు గలదు. ఇది యంతయు నచ్చముగా 

మార్గ రూపక (ప్మక్రియానుకరణము. శహోజీ కృతులందువలె నడు 

మను సూత ధార వచనములు, భాగవతులు ఫాత్రలను బల్యరించు 

టయు గలదు. కాని అంక విభాగాది విశేషములు లేవు. ఇతని 

రాజ రంజన విద్యా విలాసము సాంకేతిక వివేచన గల తాత్త్విక 

విషయ మితివృ_త్తముగాం గలది. (చల్ల నూరయ వివేకవిజయమును 

నలె దీనినిగాూడ (ప్రబోధచందోదయమున కొక మానసప్పుతికగా 

(గహింపవచ్చును). 1786-కి7 సం. లలో తంజావూరు నేలిన రండవ 

ఏకొజీ రచించిన విఘ్నేశ్వర పరిణయమున నాంది, పారిపార్శ (కండు 

లేని (పసావనయుం దజఅచు సూ(తేథార వచనములును గలవు. 

రెండవ తుళ్గజరాజు (1765-87) శే సన్నానితుండై న ఆలూరి 

కుప్ప నార్యుడు పార్థసారధి విజయ మను చేర భాగవత దశమస్కం 

ధము నంతటిని “యక్షగాన (ప్రబంధ రూపమున రచించెను. 

మన యతగానము లం దింతటి బృహ ద్లగింథము మజి లేదు. 

ఇది ఆఖ్యాన వర రనాత్శక శై గా లీ (పచురముగా రచింప బడినది. ఇది 

కేవల (శ వ్యకావ్య మే, దీనినిబట్టి య గా, రూపక (_పతిప్వ స్థిరపడిన 

కాలమునందును (బదర్శనోద్దిష్టములుగాని య. గా. లును బయల 

డలిన వని చెప్పవలెను. కుప్ప నార్యుడీ కృతి రచనా శాలమునాంటికి 

తంజాపురాస్థానమును (బవేశింపలేదేమో యనివించును. 1787-98సం, 

నడుమనుండిన అమరసింహ భూపతి కంకితముగా మాతృభూతకవి 

రచించిన వారిజాతొాపహరణ నాటక మైదంక ములుగా విభాగంపంబడి 

I-21 
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నది. అందంత మాత్రమే మార్లనాటశకానుకరణము. తక్కినదంతయు 

యక్షగానపు “బాణీ” యీ. ఇందు తమిళ కన్నడ మహారాష్త్రభావా 

(ప్రసంగము లుండుట విశేషము, తంజావూరి మహారాష్ట్ర (ప్రభువులలోం 

జిట్రచివరి వాండగు శివాజీ (1538-55) కొలువున వెంక టకృృష్టా జెట్టి 

యను కవి శివపారిజాతవమను నొక య. గా. రచన చేసియుంజెను. 

శివాజీయే స్వయముగా అన్నపూన్తా పరిణయమను నొక యం గాం 

నొటకమును రచించినాండు. దశ్షిణాంధ యక్షగాన రచనా(ప్ర(క్రియ 

పరిణామచరి తలో నిది తుది యంత స్తును సూచించును. ఇందు నాంది; 

సూ(తథార పారిపార్శ (క (ప్రవ_ర్తితమైన (ప్రస్తావన, వసంత (ప్రసక్తి? 

అంక విభాగము (ద(ధా), చివర భరత వాక్య(పాయనమైన రంగనాథ 

కపీశ్వరుని (శివాజీ ఆస్థానకవి కాబోలు) యాళీర్యాదమును గలవు. 

ఈవిషయములు ముందునాంటి తంజావూరు సనాటకములలోకంటు 

నిందెక్కు._వగా మార్గ్షనాటక (ప'భావమును (బస్ఫుట మొనర్చుచున్నవి, 
కాని తక్కిన తంజావూరి నాటకముల వలెనే యిందును సూ(తధార 

(పసంగములు గ్రంథ మధ్యమున గన్సట్టును. ఇడి మా(త్రేము మార్ల 

నాటక సం(పడాయముశకాదు. అందును సిగ ంథమంతయు సూ(త్రధారుని 

(పలాపము వ లెనున్న ది కాని నాట్యకళాక లాప మిందంతగా లేదు. అయి 

నను నిది (పదర్శనోద్దిష్టమెన బే. వలన “రంగభూమియందు నటింపం 

జేస్తున్నాము” అని దీని యెత్తుగడ. ఇందును (గంథాదిని విఘ్నేశ్వర 

పాత్ర “ప ల్యేకంబుగా! (ప్రవేశ పెట్టంబడినది. (గంథాంతేమున నీ “నాట 

కం వేపాల నావనసీనుి (పట్టిక) యున్నది. “నగరిలో ఉండే భాగవత 

మేళం సబనీసు (నాయకుడు?) దగ్గరి” ఈ(గంథమూల,( ప్రతి యుండినది. 

ఆ ోనావసీసు” లో నిందువచ్చు పా(త్రలు, ఆనాండది (పదర్శింపం బడి 

నప్పు డాయాపా(తలు ధరించిన వారి వేళ్ళును గలవు. ఈ (గ్రంథ (పరి 

“జయ” సం. నన్ను నావనీసు మన సధ - ఆవణినెలయందును దయా 
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(రెనవి. అవి శివాజీ 'రాజ్యకాలమున 1584-85 సం. అగుచున్న వి, 

అనలా నిది 1885 లో. (బదర్శింపంబడియుండె ననుట నిశ్చయము, 

అంతేకాక యామహారాష్ట్రపభోన్ర లాంధ్రయవగాన కనవులనేకాక 

భాగవత మేళములనుగూాడం బోవీంచుచుండిరనియు, నాడు తంజూ 

వూరు రాజ([ ప్రజానురంజక నాటక (పద రృనములతో నిత్యకల్యాణము 

పచ్చతోరణమునై విరాజిల్లు చుంజెడి దనియు తెలియనగును. 

ఆ మహారాష్ట్ర (ప్రభువుల కాలమున తంజావూరు మండల 

మున రాజాశ్రయము నవేక్షీంపని పండితే కోనులును ఫొందటు 

య, గా. (పాయ రచనలు గొన్ని చేసియుండిరి® ఉదా :-(1) (కీ శ. 
1700 [పాంతమున మెలట్టుూరులో నుండిన @ నారాయణ తీర్థులు 

రచించిన పారిజాతాపహరణము. శహోజ్మీప్రభృతుల కృతులందువలె 

నిందు కటికవాని పా(తకుం బస క్తి గలదు. వది (ప్రదర్శింప. బడ్ 

నట్లును వినికిడి. సుప్రసిద్ధమైన (శ్రీకృష్ణలీలా తరంగిణివంటి గేయ 

(పబంధమును సంస్కృతమున రచించిన తీర్ధ పాదునినంటి శిష్టుం డిట్టి 

యత్షగాన (ప్రాయరచన చేసియుండుట విశేషమే. అసలు “ బేశ్యమైన 

యవగానాలను కొంత అనుకరించి నారాయణతీర్టులు కృష్ణలీలా 

తరంగిణి నిర్మించి ” నాని (శ ఉవమాకాంత పద్యా శేఖర లని 

యున్నారు. # (2) మెరట్టూరు వెంకట రామశా(స్ర (1800 

(పాంతము) (పపషోదచరిత్ర, ఉహపాపరిణయము  మొ,..** పనిని 

మెలట్టుారు భాగవత మేళనాటకము లందురు. ఇటీవల పండితులచే 

నృత్యనాటకము లనియు వ్యవహృతీము లగుచున్నవి. _(గంథరచనా 

(పకియ శహోజీ (ప్రభృతుల కృతి( ప్రక్రియనే చాల వజకుం బోలియున్న ది, 

కాని (ప్రదర్శన (ప్రక్రియలో కూచిపూడి భాగవతుల (ప్రదర్శనముల వలె 

43. చూ. వారి | పల్నాటి వీరచరిత్ర ద్వితీయ భూమిక - పుట 35, 
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నృత్య(ప్రథానములై విశిష్ట శిష్తసంప్రదాయ పటిష్టములై యుండును. 

మలయాళ దేశపు కధకళి ఫక్కియు నిందుం గొంత గలదు, (ఈనిషయము 

స్టలాంతరమునం (బస క్రము ) ఇందు. గొన్నియీనాొండును తంజావూరు 

చుట్టుపట్ల మలట్టూారు, శరొలనుంగళము, ఊత్తుక్కా-డు ముదలగు 

న్యగహారములలో దేవాలయ (ప్రాంగణములలో (_బాహ్మణ భాగవ 

తులచే సంప్రదాయ బద్ధముగా నేశేటం (బదర్శింపం బడుచున్న వి. 

(8) (క్రీ. శ. 1759 - 1847 నడుము తిరువయ్య్యూర నుండిన (ప్రసిద్ధ 

వాగ్లేయశకారుః డగు త్యాగరాజస్వామి నౌకాచరిత్రము (ప్రహ్లాద భీ 

విజయము, సీతారామ విజయమునను య. గా. (పాయ రచనలు చేసి 

యుండెను. ఇందు మొదటిది (ప్రదర్శన సౌలభ్యము లేనిది. "రెండవది 

నాటకమని వేర్కొనంబడి, మొదంకములుగా విభాగింపయలడి మహా 

రాష్ట్రల "తెలుగు నాటకము లందలి మార్లఫ ఫక్యిలోలిగి (పదర్శనోద్దిష్టమై 

నట్లు గన్నట్టుచున్నను దాని కథావివ్యురణము తీరు విలతుణమె 

(ప్రదర్శనలో రక్కికట్టునదిగాలేదు.  మూండవది మాత్రము. ప్రదర్శన 

కెక్కి- నట్లు వినుక లి. 

ఇతర పాంతముల యకగానములు 

17 శ, ఉ. భా. నుండి కన్నడ విషయమునను గొన్ని తెలుస 

యశక్షుగానములు వెలయుట విశేషము. 1658 - 78 నడుమ మైసూరు 

మండలమున శివసము(ద (ప్రాంతమున శేలిక్ష మైన సెదశకెంప రాయండు 

(రెండవ హిరియ శెంప గౌడ) గంగా గారీ విలాసమను య. గాను 

రచించెను. 1672-1704 నడువు. మైసూరి ' యొడయుండగు చిక 

"దేవ రాయని కంకితేముగా, నతయణే కథానాయకుడుగా చికదేవ 

రొయవిలాస మను యక్షగానము వెలసినది. అది “ఉలా” 
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(పబంథ (ప్రక్రియ గలిగి విజయ రాఘవాకింతము'తై న తంజావూారి 

య. గా. ఫక్కినిం దలణించు చున్న ది. చిక దేవరాయల తన 

యుండును తదుపరి మెసూరి పరిపాలకుడు నగు కంఠీరవ నరసరాజు 
(1704 - 18) రసికతలోం గళాకుశలతలో శవాజీ విజయ 
రాఘవుల కోవకు జెందునట్ల వాయు తెలుగ కన్నడ 

తమిళ (పాక్ళృత భాషలలో * కొరవంజి” దృశ్య కావ్య రచ 
నము గావించిన తొొలితరము కవులలో నొకడుగా నెంచం 
దగినవాండు. తెను౮సన నొక కొరవంజి కాక మణి యేడు య, గా, 

(పాయరచనలు గావించియున్నా డు. అందాజు * విలాస” శబ్లాంత 

ములు. అందు వసంతోత్సవ విలాసము, విభో క్తి కాంతావిలాసము 

నను వానిలో నటీ సూ(తభారుల పూర్వరంగ (ప్రస్తావనలు, అష్ట 
దిక్సాలక విలాసమనుదాన చబాతల (పవేశ సూచనలు, యవని 
కాంతేర నిర్లమున (పస_క్రియు గలవు. అన్నియు. (బదర్శనోద్రిష్టములే 
యనివించును. కాని యన్నియు “పదచాళిక ”. ల వంటివి. త్రీ 
(పాయములు, కై న్ధిక్తీ వృత్తి తీ శేశలములు,. అన్ని టను రాజ (పశం 

సల్పు నాట్య సంగీత శృంగార (ప్రసంగములే (పథాన విషయములు 
గాని యందును నొక విస్తృతమెన కథ గాని, విశిష్టమెన సన్ని 
వేశముగాని లేను. అవి నాడు కంఠీరకవరొయ సముఖమున నగరి 
నట్టువ క తెలచెేం (బయోగింప( బడినట్లు తోంచును. ఆ యూహా 

కువాధి గలదు, నగరి బిరుదుప్మాతల (పస క్తిగలదు. కొన్ని యేక 
పాత (ప్రయోజన భాజనములుగాం గన్పట్టును. (ఉదా :- నాట్య 

-( “* ఆభీనయంబుల కోపు లఅరుడైన క్రీరుపుల్ 

వెలయలగా “షద చా థి) పట మొకర్తు .. 

_ కంకంటి పాపరాజు ఊ తర రామాయణము -- గ”, 139. 
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వీద్యా విలాసము). ఇవి రచనలో య. గా. (వాయమ్వులై నవే కానీ 
(ప్రదర్శనలో. బదవాళికా [(పాయము లనుటయీ లెస్స, 

మధురలో 1706-1782 నడువు విజయరంగ చొక్ష కానాధ 
సాయకుని “ సభార్హ ముగా” గన న_ర్హనయోగ్యము ” గా వెలసిన 
దొక్క  యతుగానము. అది తిరుమలకవి తీల్హగోవింద రాజ 
నాటకము లేక చిత్రకూటమహాత శ్రఖ్ర్ చునునది. ఇది చిదంబర స్ట 
పురాణగాథ యితివ్భ త్తముగాం గలది. ఇది నాబ్లుదినముల “పంది 
నము” గా వింగడింపంబడినది. చతుక్షిన (ప్రదర్శనోద్దిష్టమా యని 
వించును గాని (గంథ పరిమాణ మల్పము. (ప్రదర్శన కొక్క రాతి 
చాలు. ఆవిభాగము కథాకాలమునకే కాని (ప్రదర్శన కాలమునకు 
సంబంధించిన్నదై నట్లు త కోేపదు. ఆ సంఏిథానవిభాగము నంక సంకాశ 
మైనదిగా (గహించుటలెన్స. ఇందు వచనమునం వాతల సంభావణ 
లును ఇద్ “సామి వాక్యం” ఇత్యాదిగా దత్వ్పూచనలును గలను. 
సంధివచనములు (ప్రసంగము లనువేర వ్యవహరింప. బడినవి. కథా 
సంవిధాన చతున్థావిభాగము., క్షప్తవృత్తము, కౌశికీ వృత్తి, శ్రీ 
(ప్రాయత్వము గలిగి యుండుటను దీన నాటికాలవ ణము (సంస్కృతము 
చమూ, సాహి హిత్యదర్చణము) గొంత పట్టన దనవచ్చును. అది “వగ 
కోప లవ పు లమర. , .ఇంచు బోణులు నటియించుి” నలట్టదని రవీయవ 

"తారికలోం గ 7 వారమున జేక్సియున్నా డు. 

1712 సం, (పొంతమున _ నసెలమండలమున అన్న దానము 
వెంకటాంబ యను కవయితి రామాయణ బాలకాండమును యత. 
గానముగో రచించినది. అది (పైలు పాడుకొనుటకు మాత మే యురై 
శింపం బడినట్టిది. 1767-70 (సొంతేమున మెనూరు మండల మందలి 
శృంగేరి మఠమునకుం జెందిన యం గా. కృతి యొక్కాటి కానవచ్చు 
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చున్నది. అది విన్న బయలాణార్యుని గుడుగూచి చరిత్ర. 1769-89సం, 

నడుమ పుదుకో_ట కోటిరాయ రఘునాథ తాండమాన్ ఆస్థానమున 

నొక యక్షగానము వెలసినది. అది నుదురుపాటి వెంకన పొరతీ 

కల్యాణము. ఇది (పదర్శన కెక్కినదని తెలియవచ్చుచున్న ది, ఈ 

మూండిటను రచన ఆంధదేశ య గా (ప్రియకు సన్నిహితముగా 
నున్నది. 19 శతాబ్ది నడుమయంహాడ దశ్నీణ దేశమున 'దెను/స య, గాం 

రచన సాగుచు వచ్చినది. ఉదాః- 1. ఎల్హయకవి (సేలము. 1845 

(పాంతము) చందతారా విలాసము - ఆనాంటి ఆంధ్రచేశ య. గా, 
ఫక్కినున్నది రచన 2. మారువెద్ది చెంగల్వ్యతాయశా స్రీ (చెంగల్పట్టు 
1866 | పాంతము) సుంద శేశ(ర విలాసము-ఆనా(టి ఆంధదేశ య. 

గా, ధోరణియే యెక్కువ. కి. చల్ల నారాయణకవి( చెంగల్పట్టు-19క, 

పూ. భా. కావచ్చు) పారిజాతేము-భానుకలాపము, [(పబంధ ఫక్కికలు 

గలది. 4 నెడాదూరు వెంకటాచార్యుండు (తిరు చునాపల్తీ-19 శం, ఊ 

భా కావచ్చు) సమ్మగ  రావమనాటకము -- పురాణ గోస్టికిం దగి 

యున్నది. (వివరములకు ద్వి, భా. చూడందగును ). 

పర్యాలోకనము 

స్టూలముగాం జూచినచో యత.గాన పరిణామ చరితలో 

దకీణాంధ యుగమునం బొడక్షట్టు విశేషములు :- 

యక్షగానము ఏధినాటకముతో నేకవై, నాటక నామకరణము 

చేయించుకొని, మార్లనాటక (ప్రభావము నభిసరించి (కమపరిణత మై, 

సూటిగా వచన (పచురముగానున్న ప్యాతల సంభావణలతో, రంగ 
పయోగ సూచనలతో నాటకీయత వెల్లివిరిసి యొక సమ(గ రూపక 
(పక్రియగాం బరిఢవిల్లినది. ( ఈయుగమునఊ గేవల (శ వ్య ధోరణిలో 



168 ఆంధ యక్షగాన వాజ్మయచరి(త్ర 

సాగిన వొండు శెండు శేకపోలేదు. అవి అపవాదములు ) రాజకవి 

లేఖనీ ముఖోదీరీతమునై రాజసభారంగ పురస్కారము గాంచినది. 
తాత్కాలికములగు రాజనంబంభేతి వృత్తములకు నాశయ మెనది. 
అయ్యు సమకాలిక జాతీయజీవన (పతిబింబన మనేకథా సవదరించినది, 
సాహిత్యము లోకవృత్త(పదర్శకమను నాభాణకమునకు సాక్షి భూత 

ముగా నిల్చినది. శృంగారహాస్యరసములను వెల్లిగొల్సినది. “ ఆస్థాన 
సంతొ వీ” (రంషూణ1011) అని క్రొత్తగా నొకహాస్య పా(త్రను సాంప్ర 
దాయికముగా రూపాందించినది. (క్రొత్తగా తమిళ ో*ఉలా” 

(పబంధపుం బోకడనుు * కొరవంజి *) దృశ్య రచనను మన వాజ్బయము 

నకుల బరిచయము చేసినది. అందందు తమిళ కన్నడ (ప్రాకృత 
మహారాస్తాది పరభాపాపరి చయమును (బాసంగికముగాం (బదర్శించి 
నది. సంస్కృత శకేవలములగు శ్లోకములు చూర్షికలతొ. గూడ 

రాణించినది. భాపాప్రయోగమునం వాతోచితముగా దక్షిణ దేశపు 
'దెనుణవాడుక నుడికారపు దీరు (పకటించినది. (పసిద్దకర్ణాటక రాగ 
'తాళములలో దరువులు, పదములు, ద్విపదలు, జాత్యుపజాతి వృత్త 
ములు సంధివచనములు, సంభాషణ వచనములును (బాయికముగా 

నానాటి యకుగానము లన్ని టికిని సమానమే. అందు (_పాచీనాంధ్ర 
యతుగానము లందు మిగుల. (బాముఖ్యము వహించిన శేకులకు 
నూటికి దొంబది పాళ్ళును తదితర బేశీయ మధురకవి తారీతులకు నూంటి 
శేయుదిపాళ్ళును వాడుక తగినది. (5800 ( పాంతమునుండి అర్ధపద్యము 

లకు. ( కందార్థములు, నీ్స, గీత ద్విపద, వృత్తర్హములకు) (గమ (కవు 

ముగా? (బాచుర్యము హాచ్చినది. అందందు మంజరి, (మంజరి ద్విపద 

కాదు, వెండిశేకు, వెన్నెల పదము మయూరగతి రగడ, (పాసవచ 

నమ్లు మొదలగు రచనా విశేవ్షములును బొడసూప్తక పోలేద్దు, 
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దశీణాం[ధయుగమున యక్షగాన మతివేగ మధికపరిణతి నంది 
వీసయావహామైన వి_స్తృతింబొంది సర్వోపభోగ్యమైన నాట్యసంగీత 
సాహిత్య సమాహార కళాస్వరూపముగా విరాజిల్లినది. కాని యట 
డాని మార్పులన్ని టం (గ మోన్నిషిత మెైవచ్చిన (ప్రధానమైన మార్పు 

మార్లనాటక (పభావముగదా. అందుచే యశ్షగాన ముత _త్తిలో 
దేశియెనను బరిణామమున మార్షియెనదని చెప్పవలసి యున్న ది, * 

జ ఇంకం జివరగా నొకమాట, ఈ దక్షీ ణాం(ధవాబ్బయమునకు6 జెందిన 
రంగాజమ్మ మన్నారుడాన విలాస నాటకము ముఖప(త్రముపె * పాకృత నాటకము - 

యత్ని గానము * అని యున్నది. అందు (సాకృత భా పె పసంగములున్న వి ( తమిళ 

కన్నడ (పసంగములతో పాటు ) కాని (గంథము (పథధానముగా తెలుంగుది. పోనీ 

_పాకృతఫాపానాటకఫు చాణీలోలాని నడచినదా యనుకొందమన్న 6 _బుత్యేళ 
ముగా (ాకృతమున నాటకములున్న జాడ గానరాదు. ఆ (గంథము పీఠికలో 

క్రీ శే, జయంతి రామయ్య పంతులు గా రెట్లు వా(కుచ్చియు న్నారు : 

“సర్శోజీ సరస్వతీ మవాలులో * _పొక్ళత తెలుంగు లిపి నాటకాలు” ఆను 

శీర్షి క్యకింద 24 (గంధము లుదాహరింపయుడినవి, (అన్నియు నిపు డుపల బ్దమల గట 

లేదు) వీనిలో. బెక్కు_లు తెలుయగునాటకములే, ... రఘు నాథాభ్యువయము, విజయ 

రాభువచం(దికా విహారము, విజయరాభవ కళ్యాణము మొ! ... సంస్కృత 

నాటకములలోలిన పద్యగ ద్యాత్మి కాంభ నాటక ము లిటీవల వెలసినవి కాని 

వ్రూర్యము తెలుగు నాటకము లన్నియు యత్న గానరూపములుగానే యున్నవి, 

ఈచేశమందుం బూర్వ కాలమున. (బదర్శింపంబడుచుండిన పారిజాతాపహర్య 

నాటకము, (పపహ్హాదనాటకము మొదలైన వీథి నాటళములిట్టి వే, తంజావూరి నాటక 

ములు గూడ నీ రీతివే, ? 

I-22 



తెలంగాణము 

యక్షగానము 

(కీ. శ. 1రివ శతాబ్ద ఈ త్తరభాగమునుండి తెలంగాణమునందు 

యతుగానరచన సాగుచుండినట్లు తెలియుచున్నది. 1780 (పొంత 

మున వెలసిన ఆజేపాచలకవి ధర్మపురి రామాయణము, రాపాక 

(శ్రీరామకవి అధ్యాత్మరామాయణమును ఇప్ప టికి చెలిసినంతలో 

తెలంగాణమున మొదటి య, గా, లు, అందు ధర్మపురి రామాయణ 

మాం[ధదేశమునను విశేష (ప్రసిద్దిగాంచినది. ఇందు షటాా-ండ 

లును గలవు. రచన యెక్కువగా (శవ్యధోరణిని సాగినది. కాని 

యిది (పదర్శనల శెక్కినట్లు వినికిడి, అయిజే యథాతథముగా 

(పదర్శింప బడినట్లు గానరాదు, ఆంధ చేశరానవూయణ ఏధినాటక 

పదర్శనములం దిందలి దరువులు తజచు. (గ్రహింపంబడుట కద్దు, 

1800 సం. (ప్రాంతమున వెలసిన వీరశెవ యత్షగానము లొక రెండు 

లభించుచున్న వి. అవి కానూరి ఏరభ్యదకవి బసవమహిమామృత 

విలాసము, చచెల్వురు సన్యాసికవి బసవక ల్యాణము ననునవి. చెండును 

గొంత (ప్రదర్శనోచికములుగచే తో ంయను.. 

19 శ. పూర్వ్యభాగమున  గొలది యత్షగానములు వెలసినట్లు 

_ తెలియుచున్నది. కాని (గంథములు లభించుటలేదు. ఉ. ఛా. న య. 

గా. కవులకు గొంత (ప్రోత్సాహము లభించినది. అప్పటి య. గా. లు 

బాగుగా (బదర్శన శెక్కినట్లును తెలియుచున్నది. ఆత శకూరు సంస్థా 

నాధీశుండు ముక్కర సీతారామ భూపాలున (1851-1905) కాళి 

_ తుండై రామదాసకవి తారాశశాంకము భీమసేన విలాసము నను 
యః గా, లను రచించినాడు. నెండిట “సభ్ళావైవారముూ” సూత్ర ' 
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థారుండు పాతలను బలుకరించుటయు. గలవు, ఆకౌలమున వెలసిన 

తీరునగరు పాపకవి కృతియందును నవికలన్ర. జడచర్ల చేశ పాండ్యా 

పట్యారీల పోత్ప్చాహమున గోవర్భనం వెంకట సరసింహాచార్యులను 

నాయన అజామిళ్లో పాఖ్యానము నాంధి చేశ య. గా. ఫక్కిరచించెను. 

అయన యొక గొల్లకలాపమును గూడరచించియుం డెను, తెలిసి 

నంతలో తెలంగాణమున వెలసిన గొల్లకలాప మది యొక్కటియె. 

అన్షు మచ్చునకోక్క కురవంజియు నెలసినది. అది రూఫ్థానుపట 

రత్ని మ్మూగారి నివకురవంజి, ఆనాంటి య. గా. లలోం బాొ[తలు తెర 

లోపల జదువు దరువులు, తేరవెడలు దరువులు ((పావెళిక (ధువలు) 

పాత్రలను హాస్యగాడో డావారికుండో పృచ్చించుట పాత్రలు 

స్యవిషయమును జెప్పుట్క, సంధివచనములు, వచనములో. బ్యాత్రల 

సంభాషణలు, రంగపయాగ సూచనలు మొదలగు విషయ 

ములు తలుచు చూపట్టును. ఉదా:- 1, 'తాడిపర్సి లమ్మణదాసుని 

ప్రవ్లోద నాటకము, 2. శేషభట్టరు కృష్ణమాచార్యుని రంభా నల 

కూబర విలాసము, కి. గడ్డం రామదాసుని విప్రనారాయణ చరిత్రము 

(ప్రభావతీ విలాసము, కాభీయమర్లనము, క. గన్రరవాశాజుల శ్రీ గపతి 
రాయుని నలచకవర్హి చరిత్రము మొదలగునవి. కొన్ని య. గాం 

లలో రంభోర్వళుల నృృత్య్యపసంగమువో (గంథారంభమగుట యొక 

విశేషము. ఉడా;- 1. పండరి విఠల రాయకవి గజగార్మీవతము 

(శ్రీరామ విజయము, 2. గ. లక్షీగ్జపతి రాయుని నలచక్రవర్తి చరి 

(తము, కి. లత్మ శ్రొక్వి (మన్నె వారి కొండాపురము (ప్రభువుల కొలు 
(| 1 (వై 4 We ధ్ / (గ 46 an aa 

వులో రాయభట్లు) మాంధాత చరిత మొ॥ కొన్నిట ఆస్థాన 

సంతోషి” పాత గ స్పట్టును. ఉదా ఏ గ పండ్ల రాజలింగకొవి హారి 

శృం చర్మితము "ము! కొన్ని ట బాతల సంఫావపణ పచనములు 

““ముచ్చటి లను వేర వ్యవహరింపంబడినవి ఉదా తే. కృష్ణమ 
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చార్యుని రంభా నలకూబర విలాసము, తిరునగరి వెంటదానసు కపిల 

దేవహూతి చరిత్రము. ఇట్లు 19 శ. ఉత్తర భాగమున తెలంగాణ 

మున యతశ్నగానము (ప్రదర్శనోద్దిష్టమె తదనుగుణ రచనాసుష్టువై 

అభునిక యుగోను శ్రఖుముగా నతి త్వరితగతిని బురోగమించినది. 

20 వ శతాబ్దిలో తెలంగాణమున  యక్షగానముల సంఖ్య 

శ ఆాధిక్రమెనది. ఒక్క తెలంగాణములోనే యూ నాంటికిని యక్ష 

గానము నజీవమై నిలిచియున్నది. రచనతోపాటు (ప్రదర్శనములును 
జోరుగా సాగినవి; సాగుచున్నవి, ఈ శ'తొబ్బమున తెలంగాణము 
యతు.గానము పలువోకలు పోయినది, వింతవింత మార్పులు సంత 

రించుకొన్నది. 

ఈశాతాబ్ల % తెలంగాణ యతుగాన కవులలో (శ్ర చెర్విరాల 

భాయ గారిని (జీవత్క-వి) జెప్పు మట్ యొకరిని చెప్పవలెను. 

ఈయన లే4 (అక్షరముల ముప్పు దినాలు) య. గా. లను రచించెను, 
ఆం(ధథమున నిన్నీ య. గా. లను రెచించినకివి మజీయొకడింతకుం బుట్ట 
లేదు. బారి యతకుగానములు లెక్క శెక్కు.న యగుటయీ కాక వస్తు 
త_త్త్యములో రచనా (ప్రక్రియలో నతిమా తై వై విధ్యమును _బదర్శించి 
నవి. బహూ ఫక్కిశవముగు నేటి తెలంగాణ యవ గాన వాజ్ఞుయ 
ముంత టికినిం దగిన ప్రాతినిధ్యము వహింపంగలదు ఏరికృతి సముచ్చ 
యము. ఏిలయ. గా  కృతీిసముచ్చయమును సమిోశ్షించుట నేంటి 
తెలంగాణా యషతగాన తత్త (మును సమో శీ ంచుటయు యగును 

భాగయ్యగారు తమకృతుల నించుమించన్ని టిని యక్షగానము . 
లనీ వ్యవవారించినారు. కొన్నిట (ఉడా :- ఒ[భువాహన చరిత్ర) 
భాగవతము యవగానము, నాటకము అను వదములను బర్యాయ 
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వాచకములుగా ననలా సమానార్గ కములుగా వాడినారు. అన్నియు 

నాటకీయ తా (పకృష్ణములు, కవిచేం (బదర్శనోద్దిష్టములు నె నవి, 

ఉందు. గొన్నిట [గంథారంభమున “గణపతి సరస్వతుల వేషము 

రాకడ, రంభోరగశుల రాకయుం ౫లవు.  బహాుకృతి సామాన్య 

ముగా బృచ్చకుని వాలకము ( ఒఫ్కొకదాని యందు ద్యారకుండు, 

సేవకుడు (ప్రధాని సూ(తభారుండు .- అని వివిధములుగా వ్యవ 

హృతు(డు) గన్నట్టును.  పా(శత్రలు న్వీయోదంతములు చెప్పుటయు( 

గృతిక రృ భర ( ఒకొకచో (గంథ (ప్రచురణ కర్తృ ) (ప్రశంసా 

పము (బవర్తితమైన (ప్రస్తావనయు( గలవు, (ప్రస్తావన తీజచు 

(ప్రధాని, జోస్యగాండునను నిరున్రర. నడుమ హిందిభామలో జరుగును. 

ఒకప్పుడు (దౌపది మొదలగు నాటకపాతల చేతనే (ప్రవ ర్రితమగుట 

విశేషము. అతని * కృష్ణ గారడి” నాటకమున మార్గ్షనాటకములందు 

వళ నాంది, నాంద్యంత మున నటీసూ(తధారులచే సలత్షణ మైన 

(ైపన్తావనయు గలను. 

భాగయగారి కృతులలో వస్తువ. విధ్య "మొకటి గమనింపందగినది. 

(సిద్ధ పొ రాణి కేతినతములేగాక అల్లీ రాణి కథ నాగార్టునచరిత్రము 
(ఏనిమూలములు వరుసగా - విచిత్ర భారతము, మహాలింగపురాణము) 

ముదలగు అ ప్రసిద్ద గాథలును గలవు. కృష్పగారడి మాయా 

సుభద్ర మొవలగు (గంథములందు పౌరాణికగాథలే కవిసకపోల 

కల్పనలతో? జిత్రేములై న మార్పులందినవి. ఇవికాక ఆర మరాటీలు, 

కాంభోజరాజు కథ, బలనాగమ శి కథ మొదలుగ వదరూపమున. 

(బచారముననున్న జానపద గాథలును (గ్రహింప బడినవి. ఆంధ్ర 

జాతీయబిరగాథలలో నొకటియు, గాథశా దచ్చపుః జర్మిత మైనట్టియు 

బొబ్బిలియుద్ధము వృత్తాంతము. నితివృ _త్తముగాం గ్రహింపంబడుట 
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విశేషము, (పెద బొబ్బిలిరాజుకథ యనువేర నొక పదము (పవార 

ములో నున్నది. దానినిబట్టి రచింపండినదిది. (క్రీ. శ. 1707లో 
జరిగినది చరిత్ర (ప్రసిద్దమగు బొబ్బిలియుద్దము ). ఛాగయగారి కాంతా 

మతి భద్రసేన విలాసము మొదలగునవి కాశీమజిలీ, సంద్రం 

రాజులకథల “* బాణీ” ని నడచిన కట్టుకథలు. అందుకొన్ని క 

స్యకహోల కల్పితములే కావచ్చును. ఈకథలు వివిధరసముల కాకర 

ములు, అాబ్బయందు పాక వై విధ్యమును దణిచు, రాజమహి వీ. 

మంతి పొత్రలెక్కు.న. ఎతుకలసాని, దొవు రసాని, చాకలి జాలరి, 

కోమటి, దొంగ మొదలగు వివిధ కులవృత్తులకు సంబంధించిన పాక 

లును గలవు. _రాజిపాకాదుల చిత్రణమునం దగిన సహజత్వము 

నుదా త్తీతయు. గొఅనడినను నీచప్యాత లే నిసర్గ మనోజ్ఞముగాంజ్మితింప. 

పడినవి, ఆమాషపాకతేల సంభాషణలలోని తెలంగాణా తేలుగు 

వవహోరము నుడికారము గమనింహం దగినది, 
Ore) 

' 

ఈ కృతులన్నిట సామాన్యముగాం గనివించు రచనా విశేవ 

ములు ప తాళ్ర[పభానములై న దరువులు, ద్విపదలు, పద్యములు, వచన 

ములు కొన్నిట కంధార్గములు, ఏలలు, తొహరాలు "మొ॥. దరున్ర 

లలో బ్యాతలు తెరవెడలు దరువులు గలను, సంధివచనములే కాక 

వాటిగా. చాత్రల సంవాదాత్మ్మకమ్ములై న వచనములును సమృద్దిగా 

నున్నవి. కాన్ని గంథాంతములందు కవిగ ద్య గలదు. రచన సామాన్యు 

లెస్స సామాజకుల కు డైశింపంబడ్ నాోగినది కావు నమిక్కి.. లీ సరళ ముగా 

నున్నడి. ఇటీవలి తెలంగాణా యతకుగానముల  రచనాధోరణి 

యంతయు నిట్ల డే అల్ప సంన్కా-రుల్ న కోవనులచెతిలో అడి య. గొ. 

రచన్నాపాఢ యంత కంతేకు దిగజాతీపోయినడి. కాని యది సామాన్య 

జనానురంజక ్రదర్శన్ డ్షిష్టమై యుండుట. గొంత శ్ష.౦త వము. 
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వక నిటీవలి తెలంగాణా య.గా, లలో నేదోయొుకవిశేషము 

గలవి కొన్నిమా(త్రమిటం _బేర్కొ-నయబడుచున్నవి. మహామ్ముదు 

అబ్బుల్లాయను నొక మహమ్మూదీయకవి (చె. భాగయ్యగారి శిష్యుండు ) 

హనువు దామ సం(గామమను నొక య. గా.ను రచించి యుండుటోక 

విశేవము. ఈతీరమున అంజేద రాజవీరప్పయను నతండొక బహు 

యకుగాన కర. అతని మల్లనచర్మిత్ర మొక జానపదగాథ యితివృత్త 

ముగాం గలది. పట్లోరి ఏీరప్పయను నొక యాథునికకవి మన్మథసంహో 

రము (క్రోధాపురిరె తువిజయము ననురెండు[గంథములను రచించుచు 

నందు మొదటిదానిని యకుగాన మనియు, ఏధి భాగవత మనియు. 

జేరొ_నెను. ెండవ దానిని ఏధినాటకవని వేర్కొనెను,. రెండవ 

దానిలో [గంథనావముమే సూచించుచున్న ట్లితివృ త్త మత్యం తాధునిక 

మెనది. (కోధాపురిరె తగు కోటా రెడ్డి కుటుంబము నొకజమిోాం దారు, 

నొక షూపహాకారును దుదముట్టింప యత్నించి తుదకు వాేశే గతించి 

ళ్ తుకే విజయములభించిన కథ యది. ఇది యొక విధముగా నాథునిక 

సామ్యవాద (ప్రభావ ఫలితమునవచ్చును. ఇది. వీధినాటక మని 

చరొ_నంఒడినను, నిందు నటీసూ[త ధారుల (ప్రస్తాననయ్యు అంక రంగ 

విభాగము నుండుటయు విశేషము, ఇది సంస్కృత, పాశ్చాత్య 

నాటక సరణి. ఇతని రెండు[గంథములందును చొ(త్రలు (ప్రవేశించు 

నపుడు స్యవిషవయమును చజెప్పుకొనుటయ్సు  సంధివచనములు, ముద్ర 

లతో దరువులు, కందార్భములు మొదలగునవి కలవు. ఇది యమ 

గాన సరళి. ఇక్షైయక్షగాన (ప్రక్రియ రవంతకలిగి (ప్రాచ్య పాశ్చాత్య 

(పాచీనాధునాతన రంగస్థల ఏధినాటక్షప్రక్రియ లను నుభయకూలముల 

నొరసి వజదలై పాటు (తివేణివలె నొక విచిత్రరూపక (ప్రక్రియ చేడు 

నాటకనావుమున తెలంగాణా జనపదములలో * చలామణీ” యగు 

చున్నది. ఉదా %?- 1. కధలాపురం గంగాధరకవి చిరుతొండ 
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నాటకము శివకుమార నాటకము, ౨. రాజక్కొ-వేట మానధారి 

నాటకము, లీ. వేముగంటి శ్రీనివాసకవి సత్యహారిశ్చం(ద, 44 గాజుల 

స్యామిదాసు సరో చ్యు పాఖ్యానము. ర, -ఈరబ తిని నరసింహులు 

మదన విజయము, 6. బూర్లుపల్లీ సోదరక వుల రచనలు ( చూ. ఇందలి 

తెలంగాణా య. గా. కనులు - నం. వీ2 - లల. ఈ కల గాపులగపుం 

(బశ్రీయలో యత్షగానపు. బాలునెన్నుట కష్టము, ఎన్నవలసినపనియు 

'లేదనివించును. అయితే యిదియంతయు యత్షగానము తెలంగాణ 

మున (బవేళించిన యనతికాలములో నె నెంత పరిణతి నందినదియు 

సూచింప గలదు. యవనానమువంటి (పక్రియ పరిణతి కంత కంటు 

బరమావధి మణి యుండ(బోదు. 

తెలంగాణాయశు గానము లందెక్కు_ వ పాలు (పదర్శనోప యోగి, 

వానిని. (బదర్శించుట కూరూరం గొన్ని మేళములును వెలసినట్లు 

తెలియుచున్నది. ఇటీవలి వానిలో? (బసిద్ధమైనడి “చిరుతల? నాట్య 

మండలి యొకటి, 



యక్షగాన పయోగము 

యిక్షగాన రచన్నాప్ర(క్రియ పరిణామచరి(త్రనుగార్సిన ముందటి 

(పకరణమునం (బసశకాను (పసక్కముగ యక్షగాన (పయోగమును 

గూర్చియు గొన్ని విశేషములు తెలుపబడినవి. (ప్రయోగ నూచ 
నలు (పయోగానుకూల (ప([కియయు(గల కన్ని య. గాల యుదంత 

ముదావారింప6 బడినది. ఈవిషయమై దితీయ భాగమున నమ్ 
(గంథములందేయే విశేషములుగలవో తగుసూచన చేయంబడినది. 

యక్షగానము మన చేశినాటకకోశమంత టికిని (ౌతినిధ్యము వహిం 

చిన విశిష్ట (ప్రక్రియ కావున డాని ప్రయోగఫక్కికనుగూర్చి (పత్యేక 
ముగ నిపకరణమునకుం (బస క్రి గల్లినది. 

యక్షగాన (ప్రయోగము యొక్క. (పాథమిక స్వరూపము గాన 
రూప క థాఖ్యానమను విషయము పూరోగకృము. ఆ పద్దతి యొక 

వంక నస్పటప్పట సాగుచునేవచ్చి నదని యూహీంపనవకాశముగలదు. 
ఇందుల కుపబలకముగా తంజానూరు విజయ రాఘవనాయకాస్థాన 
కవియెన చెంగల్వ కాళకవి తన రాజసోపాలవిలానమున యక్షగానము 

నంగనా (ప్రవర్తితమగు సంగీతగోష్టిగా సూచించినవై నము కన్నడ 
"జీశమున నీనాండు యశగానము “ తాళమద్దల ” యను వేరితో 
పహారికథవల సాఖ్యానింపం బకుటయు. గల దను వివయము, మన హరి 

దాసులును దవ హరికథలను యశకుగానములని వేర్కొనిన విషయ 

మును బూర్యో కృములే. అదియొక పద శేళికగాం (బదర్శింపం బడు 
చుండినదనుట కాధారములును ( పరవమూనందయతి, కంఠీరవ రాజుల 
రచనలు ) బొమ్ములాటకు వెనుకపాటగా నుపయోగింపం బడుచుండిన 

(ఇందులకు 19 శతాబ్ది యతగానముల గుటించియే తగిన యాభారము 
I-23 
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గలదు) దను విషయమును బూర్య(ోక్కమే. అది యెప్పటినుండ్ 

యెట్లొకరూపక (ప్రక్రియగా బరిణమించినది ? వివిభదశలలో వివిధ 

(పబేశములలో దాన్నిప్రయోగము తీశెట్టిది యనువిషయము గొంత 

పూర్య్వోకృమయెనరు బత్యేకముగ నేతత్ప్రకరణోచితముగ విపులీ 
కృత మై యిట. బునశ్చరణ 'మొనర్పంబడుచున్నదది, 

ఆం|ధ దేశము 

క్రీశ, 16 వ శతాబ్లినుండి యాంధచేశమున యక్షగాన రచన 

మెక్కు_వగా సాగుచుండినది. అప్పటిశే దోరసము(దపు నటులు, 

కూచిపూడి భాగవతులు, జంగాలు మొదలగువారు వివిధములగు పథి 

నాటకములు, తెరనాటకములు నూళూరం (బదర్శించుటలోం (బసిద్దులె 

యుండిరి. అట్లు బేశినాటకకళకు విశేస(ప్రచారముగలిన యా దిన 
లలో వెలసిన యకుగానములందును నాటకోచితమైన రచన సాగినది. 

అందుల కానాంటి ను(గీవ విజయాదులే తార్కాణలు.. సు(గీవవిజయ 

మానా(డు (పదర్శితమె యుండుననియే డా, (క్రీ నలటూరు వంకట 

రమణయ్యగారు మొదలగు పండితుల తలంపు. “ఆయా పత్రముల 

పాటల తత్త ద్వేషధారులువచ్చి వొడునట్లును తక్కిన సంధివచనాదులు 

ఒక్క-రిద్దణు సనూ(త ధార్యపాయులు పఠించునట్లును నీసుీవ విజయము 
వ్ధియాటగా నాడబడుచుండెడి *” దని డీ. శ, వేటూరివారి వక్కాణ. 

17వ శతావ్షి ఉ. భా. న ఆంధ దేశమున యకుగానమునకోు 
కూచిపూడివారి కలాపముతో సంపర్కము కల్గినది. ఆకలాప 
మాతా గయ ఫక్కి కము, నృత్య(ప్రధానమునగు నొక యుపరూవక 
(పాయమైన దృశ్య(ప్రక్రియ* . నాటినుండి యట్టి ప్రక్రియతో యక్ష 

* Lyrical and operatic type of play, 



(పథవుభాగము 179 

గానములు నచేకమువెలసినవి. పారిజాతేములనువేర వెలసిన వందు 

లకు. బరమాదాహారణములు. 

18వ శ తాబ్లియండాంధధ్ర చేశ యశుగానములు కొన్నిటికై 

మార్లనాటక (ప్రభావము గొంతపొడసూవినది. అది 19 వ శ, ఈ 

భా. నం జిక్కూపడినది. అది యట్లు చిక్కపడనున్న కాలముననే 

దానిపై నాధునిక్ష రంగస్థల నాటక (ప్రఫఖావముగూడ: బడి యక్షగాన 

మందు నాటకీయత యినుమడించినడి 1, 

ఆంధ దేశమున యక్షగాన రంగ విషయమున దగినయభివృద్ధి 

కన్సట్టదు. అప్పటికప్పు చేయూరిమొగనొ యే కోవెల ముగిలివాకి 
టనో యే సంపన్న గృహస్తు నింటిముంగిటనో తాటూ తూటముగా 

నిర్మింపంబడిన క మ్మూల పందిరి కండ గళ్ళాపుజప్లీన కటిక నేలయె 

దాని రంగస్టలము. కేవల మారుబయటంగాక పందిరి[క్రిందం బదర్శింప 

బడుటయె దాని యభివృద్ధి. దాని చుట్టును జూపున కందుమేర 

నంతయు. (జేక్షకాగారమే. అబు నిటు చెరియొకరిచేత బట్టుకొన 

బడు నొక తెల్లని గుడ్డయే "తెర. తెర కటు నిటు దివిటీలు పట్టబడును, 

"తెరవెనుక హంగుదారులు డి ల్లి, మద్దెల, 'తొళపుంజిప్ప ల వారును, 

నంతపాటకులు నుందురు, తెర ముందొక. డతండే సూ తభారుడై 

(ప్రదర్శనారంభమునందు (పార్గనాదికము పచరించుట, కథాసంద 

ర్భము వివరించుట, పాత్ర వేశము సూచించుట, పా(త్రలను 

బృచ్చించుట, పాత్రలకు వంతపాొటకులకు పొటల మొదటి ముక్కు 

లందించుట, పా(త్రల యభినయమున కనుకళూలముగ. దొళము వేయుట, 

నడుమ సంధివచనములను, వస్తుగత వర్ణనాత్మక ద్విపదలను జదువుట 

' మొదలగు పనులొనర్చును. ఒకొ-కపుడు, హోస్యంగాడని యొకడు 

వజ యుండి హోస్య(ప్రసంగములు నెజిపుటఖోపోటు న్యూత్రథారునికి 
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సహాయకుంతుగా నుంకును. వంత పాటకులు పాత్రల శో పాటుపాడుదురు. 
భామకలాపము “బాణీ” కి (బ్రచారముగల్లిననాటినుండి యక్షగాన 

సాధారణముగా బ్యత్రలు కెరలోనుండియే తమ యుదంతము దామే 

((ప్రదర్శక (ప్రముఖుని పృచ్చలపై) చెప్పుకొని (ఈపద్ధతి సామాన్య 
జనుల బోధశాలిత కనుగుణముగాం గల్పితమై యుండును). గుగ్గిలము 
(పోవణతో భగ్గుమును దివిటీల వెలుంగు చమూాపణు కనులు సుతుమిట్టు 

గొల్పలగా నూ[త్రథారునివెంట -వంతేపాటకు లందుకొను (ద్రుతగతి 
(పా వేశికధువతో, హంగుదారుల తాళ మృదంగాదుల హడావుడితో, 

తవు కాలిగ జ్ఞల గలగలలతో బయ ల్వెడలి యాయా మేళము సంపదా 

యమునుట్ట సభానమస్కారసూచకముగా సాభినయముగా న(శ్రుశిర 

సృ_త యో, కరముకుళనమో, పుష్పాంజలి సవుర్చణమో కావించి 

కథా (పవర్తనలోం బాల్లానుట పరిపాటి. కూచిపూడిబారి భామ 

వేమ మొకంతకులాని తెరబయల్పడదు. ఆసందర్భమున జడన రన 

యొకటి మిగుల విశిష్టమైనది. అది యొక (ప్రబంధమే. - “ వేణి (పబం 

థము* భౌమ వేపగాయట్లు తెరపై ఇడనై చుట భరతమునందు. 

డనకు సాటివారు లేరని పందెము చజచుటయంట ! యకుగానము 
బలో దెర (ప్రకరావాటుగాం గాక పైనుండి (కందు వాటముగా. దొలఈ€ 

గింపయణుడును తర తొలంగునంత  పాంగుదారులును రంగముపై . 

బాత్రల పార (ముల నుందురు. సాధారణముగా యక్షగాన (ప్రదర్శన 
లలో? పాత వ్మమ్మమణము వూ(తము (ప్ర క్యెకముగా సూచింప. 

డదు, తేన (ప్రయోజన భాగ (Portion) మెపోవునంత నా 

పాత్ర వెనుకకు జరిగి వంత పాటకుల నడువు నిలబడును. అట్టిచో నా 
సాతలు వంతలో వాళ్ల్లానుటయుల ద్దు (ప్రదర్శన సుమారు జాము 

రాఈం ారంభమై. తెల్లనారలు . సాగును. _ తెల్లవారుసరి'కెట్లో 
ప్రదర్శనము _ తేవుల్చుకొని మంగళముపాడి మేళమువారా వాలక 



(పథమభాగము 181 

ములతోనే యూరి పెద్దల యింటింటి చేని వారిలోగిళ్ళ మణల నేదో 

పదాభినయము పట్టి యధోచిత సత్కారములంది పోవుదురు. అంధ 

'దేళశయక్షుగాన (ప్రదర్శన కివి సామాన్య లవ్షణములు, ఒక్కెకచో 

నాయా(ప్ర దేశములందలి [ప్రదర్శకుల కౌశలమును బట్టియు నవకాశము 

లను జట్టియు, _నభిరుచి భేదమును బట్టియు. గొన్ని కొన్ని విశేష 

ములు, విప ర్యాసములు నుండవచ్చును, 

ఇక్కడ నాంధ దేశ య. గా. (పదర్శనములందలి శ్రీపౌత్ర 

నిరగవహాణముగూర్చి యొకమాట చెప్పవలసి యున్నది. 16 శ, మొదట 

తవ్వి దారి యొక్క. తొయికొండనాటకమున మా(తేము నీ త్రీపాశత్ర నౌక 

శ్రీయే నిర్వహించినట్లు తెలియుచున్నది. కాన్సి 18 శ. చివరి 

దనుక ప్రీపా(త్రలను బురుములే నిర్వహించుచుండినట్లు తలీయనగును, 

ఆ తాయికొెండనాటక్ర మైనను యత్స.గానముని యూహీంప నవశాశము 

గానరాదు. అద యొక ఏథినాటకమై యుండును. పోని నాంటి విథి 

నాటకములండయిన నన్నిట (ము సాల్గొనుచుండ రా యనంగా నట్లు 

గాదు. అనాండే కూచిపూడి భాగవతులు ఏర నరసింహ రాయల 

యదుట (బదర్శించిన నాటకములలో పురుషుడే శ్రీ పాత్ర ధరించి 

నట్లు స్పష్టముగా గలదు. వా రుగరితీల క కభినయవిద్య ౫ణిపుదురు 

కాని గణికల నైనను డమ నాటకములలోం బాలొనసియరు - అది 

కూచిపూడి భాగవతుల ముఖ్య సమయములలో నొకటి. నారి 

“ జ్రావువేషగాయ” అను మాట యొకటి తెనుగు దేశమున 

దలచు వినిపించు చుండును. భామవేవ మనంగా భామాశిరోవణి 
మొన సత్యభామ వేషము. ఆవేషమే పురువులచే నిర్వహింపం బడి 

నప్పుడు కడమ ్రీవేషములమాట తడవం ఒనిలేదు. యతగానోప 

స్థితికి జక్కుల పురంధుల యాటపాటలే కారణములైనను యశ 
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గానము కూచిపూడి భాగవతులు మొదలగు ఏథినాటక (ప్రదర్శకుల 

దృష్టీ నాకర్షించి యొకరూపక  (ప్రక్రయగాం. -బరిణమించి నంతేట 

దానికి జక్క్ము_లజాత్ తోడనే సంబంధము వోయినట్లు తోంచునుం 

కూ-చిపూడివారి యాలంబము గబ్లినంతట నారి యావారముద్ర 

దానిపై హత్తుకొని యదియే తదితర (ప్రదర్శకులకు నాదర్శప్రాయ 

మగుచు వచ్చినది కొంతకాలము. 158 శ, నడువు కూచిమంచి జగ కవి 

చంద్ర శేఖా విలాపమున “* ఆడుభాగవతుని జాడ గడ్డము మూవి 

నున్నగా గొరిగించుకొన్న. వాయి” అని యన్నమాటను బట్టియు, 

నా కాలముననే తురగా రామకవి యొుకచాటున్రులో ఛాగోతుల బుచ్చి 

గానిని శ్రీపాత్రభారిగా( బరొ- నుటనుబట్టయు నప్పు టిక్. బురుషులే 

కీపాత ధారణము సేయుచుండినట్లు తెలియనగును. కాని 18 - 19 

శతాబ్దుల సంధికాలమున వెలసినట్టూహీంపందగిన పురిజాల లత 

నారాయణకవి పారిజాత య, గా. న సఖపాత భాగవతములందు. 

బంనుషహులు శ్రీ నేవు ధారణము చేయుటుచితము గాదని వాదించుటయు 

సత్యభామ (ప త్యాఖ్యానము పెయుటయు. జూడ నాకవి కాలమున 

నక్కొ_డక్కొ_డ శ్ర్రలును య, గా. (పదర్శనములందు. బాల్గొనుటకుః 

బూనుచుండిరనియోా లేక (శ్రీ పాత్రలు తే నిర్వహించు టుచిత 

మను వాదము బయలు చేరియుండు ననియో యూహింపనగును, 

19 శ, నుండి యటనట (ప్ర్రలును (బదర్శనములలో. చాలబ్లాను చుండి 

రనుటకు6 దగిన యాధారములు ౫న్బట్టుచున్న వి. విశాఖపట్టణము 

జిల్లా వృత్తాంత సం(గహము (పుట 180) లో * జనరంజక నాటకములు 

శ్రీలు పురుషులు వేషములు వేనుకుని వినికి చేసెడి వారు”. అని 

యున్నది. 19 శ, ఉ. భా. న నెల్లూరు మండలము అత్నకళారు తాలూకా 

పడకండ్ల (గామకరణమగు పడకండ్ర్ల స్వామి రాయక'వి నటు మేళములను 

రప్పించి నెలల తరబడి వారికి వాస్మగాసములు గ ల్పించి. గణియములు 
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వ(స్రుములు (ప్రదర్శన కిక్షణయునిచ్చి తన రచించిన లకు ణా పరిణయాది 

యతగానములను (బదర్శింపం జేసెడి వాండనియు నామేళములో 

“ నోనుదిన్నె బుగ్గసాని * యను నామె కని యాజ్ఞ పె నాయిక వేషము 

గట్రినట్లును బుగ్గసాని (లక్షణ) మాటగా నాలకుణా పరిణయ 

(గంథమునం బే యున్నది. ఇట్టి సందర్భములనుబట్టి రానురాను 

యమగాన (పదర్శనములందు. గొన్ని కొన్ని చోటుల వారికిని? 'బాల్లూ 

నుట కవకాశము గల్లినదని చెప్పనగును. 

ఇయ నీ యకుగాన (ప్రదర్శన (ప్రక్రియ యందలి మాలికమైన 

తత్త గముయొక్ర ,- లక్షణము లెట్టవనలా ఫలా 

1. ఇందు రూపారోపము ( పా తానుకూల వేవధారణము ) 

గలదు. కావున నిది రూపక సమాఖ్యకు దగియున్న ది. (“రూపా 

రో పాదూపకమ్ ”). 

బి ఇందు రసాశయవెన యితివృత్తేము, చతురఠంధాభినయ 

( ఆంగిక వాచికాహార్య సొత్తి (క. విశిష్టమైన యవస్థానుకృతియు గలవు 

కావున నిది నాట్యోపేత మైనది — (“అవస్థానుకృతి ర్నాట్యమ్ 0 

5 చతుర్హాఖభి నయోపవేతం నాట్యము కృం మనీవీభిః ” “నాట్యం రసా 

(శ్రయమ్ 0?) 

లి ఈ యక్షగాన నాట్యము నృత్తనృ త్యానుప్రాణిత మైనదని 
యెణి(గిన పెద్దలెల్లరు చెప్పుదురు. ఓ (“నృత్తం తాళ లయా(శ్ర 

యమ్ భావాశ్రయం నృత్యమ్” 0 

44. ఆచార్య శ్రి పింగలి లట్సీ కాంతము గారి “ఓ గాతమ వ్యా సములం ?) 

నుండి -- “మన నాటకముల పూర్వ గాథ? అను వ్యాసము, 

జ మోది కుండంలీకరణములలోని ఆభాణకములు దశరూపకము, సంగీత 

దర్పణములనుండి (గహింపబడినవి, 
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నట్టు నృ నృత్య నాట్యాత్శక మైన యశకఠుగానము పె నిటీవలి 

కాలమున మార్ల్షరూపకము ఆధునిక రంగ స్థల నాటకముల (పా 

వము పడినను డాని (పా క్షనమైన (ప్రదర్శన ఫక్కి-కయొక కా వ్య క్రి 

త్రము, నంత కంకుం (బౌ కృనమెన దాని జీవల కుణమగు గానక ఖా 

(ప్రాముఖ్వమును సంరత్షింపం బడుచునే నచ్చినవి. నాటక నామ న్యన 

హృతమైనను నీ యిరువదవ శతాబ్ది యందును యక్షగాన శబ్దము 

విస్టృతము గాలేదు. మార్ష్గాథునిక నాటకోములుయశు గానము 

నలె నృత్త నృత్య గాన (ప్రధానములు గావు. నృ_త్తనృత్య ప్రాథాన్య 

సాద్యశ్యము కారణముగా మన పండితులు కొందణు  యతగానను 

పాశ్చాత్య "దేశము లందలి “ఓపెరా” వంటిదని యభిపాయ పడి 

యున్నారు. శ కాని ఓీపెరాలు గానశేవలములై నవి. యతుగాన 

ములు గాన (ప్రథానములే కాని గాన శేవలములు గావు. అందు 

గేయ [ప్రయోజనమునశే కాక సాధారణ పఠనోద్దిహ్వములై న గద్య 

పద్యములు నుండును. అది కాక యశుగానములందు( (బయు_కృమగు 

న_క్తనృత్యముల తీరు వేటు. అది కూచిపూడి భాగవతుల వంటి 

శిష్టుల చేతిలో నివిడతర శాస్త్ర (ప్రక్రియానిక్రపాయిత మైనది, విశిప్ట్ర 

సంప్రదాయ -వోదిత మైనదియును. 

అసలు యక్షగాన నాట్యము భరత శా(స్రు) సం(ప్రడాయాను 

సారము నృత్త నృ త్యాను (పాణిత మగుటక్కు యతుగానము వీథినాట 

కము నేకమగుటకును గూాచిపూడి భఛాగవతులే కారకులై యుందు 
మాయని కూడ ననిపించును. యక్షగానము రూపకపకియగా 

ఉర. చూ. కీ, శే. జయంతి రామయ్యపంతులు గారి ఆధుని కాం[భ _ వాజ్మయ 

వికాస వైఖరి — ద్వితీయా ధ్యాయము ; కీ శే, పానుగంటి వారి సావీ సం. 1 -- 

కత: 18: Prof. P. Sambamoorthy’'s introduction to Nowka 
Charitra (Tyagaraja’s Composition), 



(పథమభాగము 185 

రూపొందిన నాంటి కాం(ధ బేశమున కూచిపూడి భాగవతులు భరత 
విద్యాధురంధరులుగా విశేష (ప్రసిద్ధి గాంచినారు. _ చేశాటనము 
సేయుచు నాటక ప్రదర్శనము లిచ్చుట వారివృత్హి. వారు రాజ సన్నా 
నములు గూడం గాంచినవారు. (ఈవిషయము పూర్యో కము). వ 
సుముహూ_ర్రముననో యత్షగానము వారి దృష్టి నాకర్షించి యుండును, 
తోడనే వారు తమ పీధినాటక్ర (ప్రదర్శనానుభ'వమును, భరత విద్యా 
విదగ్గతను బట్టి డాని నొక విశిష్ట రూపక(ప్ర(క్రియగాం దీర్చి దిద్దుటకుం 
గృవీచేసి యుందురు. ఈయూవా కుపాధి సిచ్రేంద్ర యోగి భావు 
కలాపము సృష్టి. అది కాక యతగానములు (పదర్శించుట యందును 
నారు (ప్రసిద్దులు. వారు. (ప్రదర్శించువానిలోం (బ్రసెద్ధమ్సులై నవి 
(ప్రహ్లాద, ఉపాపరిణయము, శళి శేఖా పరిణయము, రామనాటకము, 
హరిశ్చం[ద్ర, నలచరి[తములు మొదలగునవి. అందు కొన్ని నాటకము 
లని వవహారింప(బడినను నవి యత్షుగాన (పాయములై-నవే. సాధా 
రణముగా వారి (ప్రదర్శనము లన్నియు నందు. (బ్రల్వేకముగా నారి 
భెమకలాపమును భరత ఏద్యానవద్య (ప్రమాణ పటిహము'లెనవను 
సంగతి యాం[ధలోకమంతయు నెటింగిన దే. వాం భామకలాప మేకా 
(గ్రము గా నెనిమిది రాత్రుల (ప్రదర్శన కుద్దిష్టమెన దంట. కూచిపూ 
నారి (ప్రదర్శనము లన్నిట దీనికెక్కు.వ (ప్రచారము. దీని “చాణీ” ని 
బట్టి యాం(ధ బేశమున వివిధ ప్ర బేశములలో నెన్నో భామ కలాప 
ములు "వెలసినవి ఆ *చఛాణీితో యక్షగానములు ననేకము వెలసి 
నవి. అయితే ఆదిని యశ్షగాన రచనా (ప్రక్రియయే భామకలాపము 
నకు మూందల. ఆనంా సిద్దేంద్రునికి (17 శ. మధ్య కాలము) ముంచే 
కూచిపూడివారు యక్షగాన (ప్రదర్శనకు. బూనుకొని యుందురను 
నూహకుం గొంత యవకాశము గలదు. ( అప్పటికే యక్షగాన రచన 
బొగుగా సాగుచుండినది కదా. 16 శ. అరంభమునశే వారు నాట్య 
కళా (ప్రచారకులుగా? (బసిద్ధులుగదా ) రంగ విషయముననుు హాం 

1-24 
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విషయమునను గూచిపూడివారి ప్ర క్వేక త యంత లేకపోయినను బహు 

విధాభరణములు, కిదీటములు, గణియములు కరాళములు (148515 

నృసింహోది పా(త్రలకు) గల వారి * సరంజూము ”” దొడ్డది. వారీ 

(ప్రదర్శన (ప్రక్రియ సశేసరి.  అంధదేశ వివిధ్యప్రాంత యక్ష 

గాన (ప్రదర్శకులకు నారి (పదర్శనపద్దతులే యాదర్శ(ప్రాయము 

లైనను వనాదులు, గొల్లలు మొదలగు తక్కు_వతరగలి (పదర్శకులు 

బయలు దేజుటవలన గూచిపూడికత్తు నందలి లగువుబిగువులు వారి 

యెడ నంతకానరావు. కూచిపూడిభాగవతులు మేళములుగా నూరూర 

బర్యటించుచుండుటవలన నాయా యూళ్ళలోను గొన్ని మేళములు 

మొలిచినవి. వెనుకటి కూచిపూడి మేళములలోం (బసిద్దమ్వులై నవి ; 

సిద్రేయద యోగి మేళము భాగవతుల దశరధ రామయ్యగారి మేళము, 

18 శ, న భాగోతులబుచ్చిగాని మేళము 19 శ. న రాయలనీవులో 

లేపాశ్రీ, వేములపల్లి, కతకాడిపుతి మేళములు, 19 - 20శ. ల సంధి 

కాలమున నెల్లూరుమండలమున పడకండ్ల స్వామి రాయకని, త్వరకవి 

'రామకృప్ప్రయగారల మేళములు, విశాఖవమండలమున నరసింగవలల్లీ 

కళ్ళేప,ల్లి కండాళ చిందబరకవి మేళములు, పల్నా టినీమ మేళములు 
మున్నగునవి కొన్ని (ప్రసిద్ధికెక్కినవి. కాని యొకనాం డాంధుల 
నాట్యకళా (పతీహ్టల కధిష్థానమైన కూచిపూడిలోనే యీ నాండా 

భాగవతులకు గతులులేకుండం బోయినవనలా నిశ గడమయొడల 

యతగాన (ప్రదర్శన మేస్టితిలో నున్న దో తేడవంబని లేదు. 

ఈ (పకరణ రచన కాధారములు : 1. కొన్ని యి (పకరణమున నథో 
జ్ఞాపికలలోను, గొన్ని ముందటి ప్యకరణములలోను, బేర్కొ_నయుడినవి. 2. వివిధ 
యత్న గాన (గంభమాలందలి నూచనలు (పూర్వ (పకరణో కము ) 8. నాయత గాన 
(ప్రయోగ దర్భ నానుభవము. క, శ విళ్ల( నాధ సత్యనారాయణ గారి ఏకవిరయందలి 

భామకలాప (పన క్తి, వేయి పడగలు -- (ప్రహ్లాద నాటక (పదర్శన వర్ల నోదంతము 
ల్. శ) ఉన్నవ లత నారాయణగారి మాలపలి —- (పవోద నాటక _పదర్శన 
వర్షనోదంతము. 6. శ్రి దివాకర్ల రామవరా ద్ారి ళ్ళ కూచిపూడి భాగవతులు 19 

అను వ్యాసము అలా (వ్యాసమాల యను సంపుటములోనిది. ) — 
శ్ర , + | i 
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దక్తిణదేశము 

17 వ శతాబ్ది (పథమ పాదముననే తంజావూరిలో యక్షగాన 

మునక రాజా శయము లభించి రంగభోగము వి స్తరిల్లినది. రఘునాధ 
సిషయ రాఘవనాయకుల కాలమున నగరి పెత్తనము[కింద నాటక 

శాలలు నెలసినజూడ దోంచుచున్న ది. ఆ-రాజులు స్గయముగ యత్న 

గాన రచన గావించిరి. విజ య రాఘవాస్థానమున దానికింకను 

(బో-త్సాహముగల్లి యథి ఏథినాటకము నై ఖరితో రంగమున శెక్కి- 

నది, విజయరాఘనుని పూతనాహరణము, (పహ్హాద చరి(త మొదలగు 

కృతులలో రంగ(ప్రయాగసూచన లనేకము గలవు. (అవి ముందటి 
(పకరణమున ను వాహృతములు ). హ్లాద చర్మితమున “నాటక 

శాల ౫” “* విదూవక”” (ప్రశంసలు న్ ఇది (ఫలానా) * పాత 

వాక్ష్య్వ” మని కలదు. చివర నింవలి ప్మాతవివరములును గలవు, 

నినిని బక్టి నాడు యక్షగానము రంగమున కెక్క్సెననుట విస్పప్రము, 

కాని యా రంగరచన తెట్టదియో తెటపడవేదు. భరత విద్యా 

ధురంధరులె న నాయకరాజుల నగరి నాటకశాల లందైన రంగ 

రచన _ భరతశాస్తోక్రముగ _ జరిగియుండునని యూహాంపనగును. 

తదు చరి మహారాష్ట్ర ప్రభోవులకాలమున తంజూవూరిలో యత 

గానముపై మార్గనాటక (ప్రభావముగూడ బాగుగా. బడియుండుటచే 

(ఈ విషయము పూర్యో క్తము) నాను యతుగాన రంగము 
రాజాస్థానమునందైన శాస్త్రోకృముగనే తీర్చంబడి  యుండుననుకోన 

వచ్చును. కాని యా మహారాష్ట్రల నాటక (గంథములలో సూత్ర 

ఛారుంండు భాగవతులను బ్యాతలను బలుకరించినట్ల్టుంకుట చూడ 

నొ (పదర్శనతీరు ఫొంతవజ కాంధ్ర యవ గానములను బోలిన 

దనియు జెప్పనగును, అందు గణపతి సరన స్వతుల స్తుతులతోపాటు 
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పాత్ర (ప వేశములును జెప్పయడి యుండుట మహారాష్ట్ర దేశపు “లలిత” 

నాటకఫక్క. - చివరి మహారాష్ట్ర (పభువగు శివాజీ కొలువున 

భాగవత మేళము లుండినట్లు స్పష్టముగాం చెలిసినది. (పూర్యో కము, 

ఆయా యాధారములవలన నాడు నాయక ముహారాస్త్రరాజాస్థానము 

లందు నాటకశాలలు, భాగవత మేళములు విలసిల్లినట్లును, భరతవిద్యా 

(వీయంభావుకులగు నా(ప్రభువుల పో త్పాహమున యశుగాన రంగరచన, 

(పదర్శనభంగి గొంతమైన భరత శా స్త్రవిధాసం వాదిగా దీర్పంబడి 

యుండువ ననియు నూహింపనగును. 

17 - 18 శ తొబ్బులలో తంజావూరిలోను మధుర మైసూరు 

రాజాస్టానములందును యశ గాన్న పదర్శనలలో _న్రీలునుబాబ్లూను చుండ్ 
థి [ఈ గ 

నట్లాధారములు గన్నట్టుచున్నవి. తంజూవూరి రఘునాథుంశు “రంగ 

స్థలంబు రొమాలంకృతంబు. జేసి నాడు. (చూ. విజయవిలాసము 

అవ కోరిక). విజయ రాఘవాన్థానమున యత గానమును గొందణతినలు 

వినివంచుచుంజెడె వారని చెంగల్వ "కాఖకవి చెప్పి నాయడు. (మ్య 

నాజగోవాలవిలాసము - అవ కారిక) వినికించుట యనగా సంగీత గోషీ 
ఠి 

యనియే కాక (ప్రదర్శించుటయనియు నూహించుట కవకాశముగలదు. 
విజయరాసునాదుల యక్షగాననాటక (పరోచన సర్యసాధారణముగ 

“ప రాకుస్వామివారు హవణీంచిన... నాటకంబు నటనపటిమ గనుకించ 

వీనికించేము విన నవధరించుండి” అని యుండును. అందుచే 
కాళకవి వక్కణలో నటనవటిము గఠార్లమైనదనియే ఛావింపనగును. 
. _ ఖా 

ఓ “లలిత్ర) మహారాష్ట్ర దేశపు జనరంజక భూపక (వ([కియలలో నొకటి, 
అరిదు చదశావతౌొర కథలకు. (స క్తి గలద6ట, డానిషె తంజూవూరి నాటక ప్రభో 
వము పడెనడయ. ( కొన్నడమున య గా నకు “దశావతారద _ ఆట?” అనియు 
వ్యవహారము గలదనువిషయము వూర్రో కము. ) Vide Marathi Encyclo- 
padia, 1925., Vol. 16 - ¥. 46. 

} 
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అదియుయగాక విజయ రాఘవనాయక మెన విజయరాఘవచం[దికా విహార 

మున సాయనివాది * _బెటినాటక శాల పడుచు” నాయికయెనదనలా 

నిశ నొక నట్టువక త్తే యా వాలకమువేసి నాటకమునం చాల్లొనుట 

కోభ్యంతరముండునా నాయనివారి కొలువులో ! మైసూరి కంఠీరవ 
నరసరాజు కొలువునను డదు పజ్ఞములగు యతశుగానపాయ రచనలు 

పద కేళికలవలె నట్టువరాం[డవేం (బన ర్తింపయబడియుండునను నూహక్షం 
గల సామంజస్య మిదివజ కే పరిశిలింపంబడినది. మధుర విజయరంగ 

చెక్క-నాథ * సభా _రృముగా ” వెలసిన తిరుమల కవి తిల్లనోవింద రాజ 

నటించు” వారని యందే కలదు. ఆయా యాభథారములను బట్టి 

నాయ నన్ని ఆదేశ రాశాస్థానములందు యకుగాన (ప్రదర్శనలలో 

శ్రులును బాల్లొనుచుండిర ని చెప్పవచ్చును. ఇది 17-18 శతాబ్దుల 

ముచ్చట. కాని 19 శ, పూ. భా. న తంజావూరు శివాజీ నగరి 

భాగవత మేళము “ సబవీను ” దగ్గరనుండిన శివాళ అన్న పూర్లాపరిణయ 

నాటకేసయు “ వేపాలనావసీను” ను (శం, స, ము, నం. 622) గాని 

తం. సమ. కే నం. 799 “ నొటకపాతెలు ” అను పట్టికలను గాని 

పరిశీలించినచో నొక్క యపవాదమైన లేకుండ నన్ని (స్త్రీ పాత్రల 
యెదుటను బురుషనావుములే కన్పట్టును. అనయా నానాడు పురుషులే 

త్రీ పాత్రలను ధరించు చుండిరనుట స్పష్టము. దీనికి. గారణము 

18 శ. చివర తంజావూరికి మిక్కి లి సమాపముననున్న మెలట్టూరున 

వలసిన భాగవత మేళ నాటకముల సంప్రదాయము కావచ్చును. అవి 

నాటి తంజావూరు రాజాస్థాన నాటకములవలె య. గా, (ప్రాయము 

లే నవే యయ్యు నొక గొప్ప విళిష్టసంప్రదాయ పటిభ్థమైన (ప్రక్రియ 

౫గలట్టివి. (ఇట (బ్రక్యేకముగా నాని యుదంతము గొంతే వివరింప 

వలసి యున్నది.) 



మెలట్టూరు 

భాగవతమొళ నాటకములు 

మెలట్టూరు భాగవతులకు. గులపతియైన వెంకట రామశాస్త్రి 

గుజించియు నతని కృతులం గుజించియు స్టలాంతరమునం జెప్ప 

నైనది. +- ఆ కృతుల రచన్యాపక్రియ నాంటి యక్షగాన సామాన్య 

మైనదని నికూపింప6 బడినది. ఇంక (బదర్శన (ప(కియ - సంప 

చాయముల గుజించి :- 

కవి నృత్వ (ప్రథానములగుటచే నృత్య నాటకములనియు, 

భాగవతులై న నటులబ్బందముచేంల (బదర్శితము 'లగును గావున భా. 

మే, నా. లనియు న్యవహారింపం బడుచున్న వి. కూచిపూడివారివలె నీ 

భా వకు లందణును (బాహ్నణులె, -ఈ నాటకములు మలట్టుారు 

పృుఠాధిష్థాన దె వతమగస వరదరాజ పెరుమాళ్ళు 'చేవాయతన బహిః? 

_ (్రాంగణమున. నొకెపెద్ద పందిరిలో - వై శాఖమున వసంతోత్సవ 

"కాలమున వృసింహ ఆజఆయంతినాండు (పహాద నాటకముతోం (బౌరం 

భింపయిుడి (కూచిపూడివారిక్ని. (బహ్హోద నాటకమన్న మంచిపట్టు ) 

వరుసగా నెదాజు రాతులు నడుమ నొకనాంటి విరామముతో 
సాగును, 

మెలట్టూరువారి వేష ధారణలో వద్ధ వె వైశిష్ట్యము ( (Colour- 

Values) పాటింపం బడును. రాజవేవములు తేంజూవూరి రాజుల కను 

కరణగా నుంకును. రాక్షస వినాయక నృసింవా (బ్రహ్మాది వేవషములకుం 

గరాశము లుపయోాగింతురు. (కూచిపూడివారును ౫ రాళము 

- దర, భా, పుట 859599. చూ ఈ మెలట్టూరు భా. మే, నాం 
గుణించి నా వ్యాసము భారతి, చెపైంబరు, 1955, 
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లుపయోగింతురు.) చారి ముఖ్యమైన జం|త్రేపుహంగు మృదంగము 

తీ త్తి, ముఖవీణ, సూ[త ధారుని చేతి 'తాళముచిప్పలు. 

నాటకము రాట సుమారు పది గంటల కారంబభింతురు. 

“నట్టుబాంగంి” (వాంగు జరుపు భాగవతు లిద్దరు, ముగ్గురుపాట 

గాం(డ్రు జంత గాంఢడ్రు, (గాంధికు(డు లేక (ప్రసంగి (అనలా సంధివచనా 

దులు చదివెడు వాడు) - వీరు వాంగుదారులు, సర్వసిద్ధ మై జంత 

గాండు సశ యనలానే భాగవతులు పుండరీక ధ్యానళ్లో కములు 

పఠింతురు. ఆవెంటనే _తె_తెమను కొనుచు కోణంగి రంగమునకు 
వచ్చును. (గ్రంథములో. జెప్పంబడకపోయినను వానిరాక యొక 

యావారము.  స్ఫూత్రథారిచే. బృచ్చితులై. వసంత్ తృవకార్య 
క్రమము జరిపించుటకై సభావారి నెచ్చరింప వచ్చితిననును. వాల 

కము (హనుమంతునినలె) హాన్యగానివలె నున్నను నతేడొక మహో 

భక్కుని(క్రింద లెక్క. అటు పిమ్మట భాగవతులు “తోడై మంగ 

భము” (తాళ్ళపాక చిన్నన్న కీర్తన పంచకము. ఇది తంజావూరు 
వుహారాస్త్రులనాంట య. గా. లందును గొన్నిటి (ప్రతుల మొదట. 

గన్పట్టును.) అందు కొందరు (ప్రతి క్రీ రనకును ముందు జతి తరువాత 

శబ్దము, కొస్తుభము (మాతు (ప్రధానమైన శబ్లజతి వంటిది) పరఠింప 

బడును. ఇక్కడ కిది యంతయు ోమేళం కట్టుడల్” అనయా? బూర 

రంగ నిర్వహణ. 

తదుపరి (గాంథికుండువచ్చి “ఆదిద్విపద”” అనలా గథానం(గహ 

కవి విషయక ద్విపద (శహోజి ప్రభృతుల కృతులలో దీని యునికి 

తబిచు) నొక రాగమాలికలోం బఠించి యొక వచనమున వినాయక 

పాత (ప్రవేశ సూచనచేసి యొక జతి చెప్పును. భాగవతులు (పావే 

శికీ భువను బఠింతురు. తదనుగుణముగా నృత్యము చేయుచు గణపతి 

వేషము వేసికొని యొక్ష బాలుడు వచ్చును. రంగమువై6 గొంత సేపు 
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కూర్చుండి “బండారకుకుక్కు ళులు”. (పూజారులు) శాలా వారిచే 

పూజలందుకొని నృత్యము సేయుచు నిష్ముమించును. (ఈ వినా 

యక పాత్ర (ప్రవేశఫక్కి- శహోజీ (ప్రభ్ళతుల కృతిసామాన్ష్యమైన విష 

యమే). అంతట (బసంగి జతియు కృముగా నొకవచనము పఠించి కటి 

కము వాని (ప్రవేశము సూచించును. వాడు భాగవతుల దరువున 

కనుగుణముగ నృత్వము నేయుంచు. (బవెశించును. (సభావారికి రాజు 

గారిరాక  నెచ్చరింపవచ్చువాఃడితేతు. మార్కండేయ చరితలో 

మూ్రైము రాజ ప్యాతకుం (బస_క్లిలేదని కాబోలు వఏని వాలకము కని 

వింపదు. అందులో కురవంజి వాత విశేషము) కటికము భాగవతు 

లచేం బృచ్చితుండె తనవచ్చిన పనితెలివి నెడలిపోవును. (శహోజీ 

(పభ్ళృతుల కృతులలో ఏడొంక సాంప్రదాయిక ప్యాత.) తరువాత కథా 

పాడతేలు యథాసంప్రడాయ [క్రమముగా నూచన నక్షనలైన వెంటనే 

(ధ్రువానుగుణ నృత్యముతోం (బవేశించి నాటక(పప.ర్శనలోం బాల్లొం 

నును. నాయికాపాొత్ర (ప్రవేశ విషయమున మాత్ర ముక విశేవ 

ముండును. (పా వేళిక (ధువతోం (బ వేళించిన నాయికాపా(త ధారి తన 

నర్హన కళా (ప్రాపిణ్యము (ప్రదర్భింపనలెముందు. (కూచిపూడి (ప్రద 

రృనములందు నంతే.) అందులకొక్ష “అల్లారిప్పూ” (శుద్ద నృ తము 

అలరింపుఏ,  *మెయ్ి” (తారస్థాయి పడ్డ స్వరము, ఆది తాళములో 

కాళ జతి (ప్రధానమైన సంగీత (ప్రక్రియ), తిల్లాన, శౌక్కావర్రము 
అభినయించి తీశా ,నముచేయవ లెను. నాటకమున సామాన్యముగా 

(బతిపా(తకును భరతపద్దతి (అభినయము) కరతాలావులకముగావ లె. 

అందును గూచిపూడి భామ వేమూనికివలె నిందు నాయికా మా గ్రేథారి 

శంతో యభ్యాసముండవలెను. ఈనాటకములో శ్రీ పాత్రలు పురు 
షులచేతశే నిర్వ్భహాంపబడును. ఇది నియమము. (కూచిపూూడివారు 

గూడ “తూ వా తప స్పకుండ నీ నియమము బాటింతురు.) 
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(ప్రసంగ గ్రంథములోని సంధి వచనములనే కాదు వర్లనాత గ్ర 
కములై స ద్విపదలనుగూడం జదువును. సంవాదాత శ్రీములైన ద్విప 
దలు పద్యములు మాత్రమే ప్యాతధారులచేం బఠింపంబడును. ఇవి 

నృత్య (ప్రథానములై న నాటకములు గావునం బ్యాతభారి (పతి దరు 

వునకును నృత్యము పచరింస వలెను, అట్టిచో నా దరువులు కూడ 

'వాశే పఠించుట కష్ట్రమెన పని. అందుచే నాటకమునందలి పాట 
లన్నియును బాత్రలనికూడ సూ(త్రధారుండే ముక్తుకొని హూంగసచఊారు 

లకు ముందుముక్క_లందిచ్చి "తాను జివర. దిర్మానము సేయును, 

వారి వంతీల కనుగుణముగ నభీనయము మూత్ర 'మే పొక్రభారులు 

చేయవలసినది. ఈపట్టునమా(త మిది కథకళి ఫక్కి. (కథకళి శేవల 
మూంగిశాఖభినయ (పథధానమెనది. అందు వాచికము పూర్తిగాం 

బరిహరింపం బడును. 'తేమిళ దేశమునకు సన్నిహితమైన మలయాళ 
దేశమున కథకళి కళా సారస్వత (ప్రతిష్ట పరాశాష్టనందుటకుం గారణ 

భూతుడై న (త్రీయిమ్మాణ త్ంక్సి మెలట్లుూరు వెంకటరామ శాస్త్రీ 

సమకాలీకుండే.) (ప్రసంగి పాత్రల నెప్పుడును బల్క_ారింపండు, సూత్ర 

భఛారుంే ప్రతిప్మాతను (బవేశింపంగనే తీదుదంతమునార్చి పృచ్చిం 

చును. అప్పుడప్పు డతండు కథను వాఖ్యానించుటయు గూడ నుండును, 

ఈ నాటకములందు వధాదు ల(ప్రదృశ్యములన్న భరత సంప్ర 
దాయములు పాటింపం బడును. హిరణ్యకశిపుడు నరసింవానితో 

(నృసింహ పా(త్రభారి యాదినమంతయు నుపవసించును. ఇదియు. 

గూచిపూడివారి యాచారమే ) వాదించి యతండు తన్ను పట్టవచ్చు 

సరికి చెరలోనికి బారిపోవును. అక్కడితో నా నాటక మైపోయినళ్తే, 
నాటకము ప్తూర్తియగుసరికి భళ్ళున దెల్లవారును. భాగవతులు 

భూపాలరాగముతో నొక కీర్తన యొత్తుకొని గర్భాలయములోని 
1-25 
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స్వామికి. (బదశ్నీణ దీపారాధనము లొనర్చి పురపీధులలోనికి మేళ 

ముగాం బోయి యింటింటికడ యథోచితముగా సత్క_రింపం బడుదురు, 

sl లక్షణములను బరిశీలించిన చో మలట్టూరు భా. మే. నా. 

లలో (దర్శన సంప్రదాయమున. గూచిపూడివారి పోలికయుం 

(బదర్శన (పవర్తనలో (రచనా ప్రక్రియలో గూడ ) శహోజీ నాటక 

ముల పోలిక్రయు చెక్కువగా నున్నట్లు తోను. కూచిపూడి 

భాగవతులు చేశదిమ రులు కాని మెలట్టుూారు భాగవతు లూరువిడిచి 

త్రము నాటకములను (పదర్శింపరు. కాని వెంకటరామశాొ స్కీ నాటక 

ములను మెలట్టూరు చుట్టుపట్టనున్న శరాలమంగళము, ఊతుక్కా-డు, 

శాలియ మంగళము, నల్లూరు, తేవప్పెరుమాళ్ నల్లూరు మొదలగు 

(గామములలోని (బ్రాహ్మణ ముళములనారు గూడ (బదర్శించుటకుం 

బూను కొనిరి అందు శూలమంగళమువారు తమ (ప్రదర్శనలలో 

కొబువన్, కొజు త్తి ( ఎటుకండు, ఎణుకత ), కరకం ( (గ్రామ ేవత 

ఘటము ధరించువాండు ), కుడుహుడుప్పండి (శకునపశ్నీ ), కప్పల్, 

గంజిన్ ( తురకవేషపు హోస్యగాండ్రు ) మొదలగు పాత్రలను గొన్ని 

టిని జనరంజనార్థము సాం్యపదాయికముగా రూపాందించిరి. ఉొత్తు 

క్కా-డులో వెం. రా. శాస్త్రి నాటకములకు ముందు రాధాకృష్ల 

విలాసము, పార్యతీ పరిణయము, భావుకలాపము, గొల్లకలాపము 

అనునవి యాడుచుండెడివారంట. నల్లూరు భాగవతుల నాట్యవిద్యకం( 

([బమాణ (గ్రంథములు అభినయ దర్పణము, ఛభావ(ప్రకాశనము రస 

మంజరి అని తెలియవచ్చినది. ఈ నా౭ణేళకుట భా, మే. నా, 

(ప్రదర్శనములు సాగుచున్నదొక్క- మెలట్టూరులో మూత్ర మే. 

ఆయా విశేషములనుబట్లి చూచిన చేశదిమ్మ్హరులగు కూచిపూడి 

భాగవతు లెపుడైనం దమ తెలుంగు (ప్రభువులగు నాయక రాజుల 
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కాలముననై న తంజాపుశాది [పాంతముల సంచారము గావించిరా 

యనివించును ; తెలుగు యక్షగానము దక్రీణ దేశమున (బవేశించి 

యొట్టినాలకము లె త్తినదో తేటపడును. 

ఈ [పకరణ రచన కాధారములు :-- 

1. కూలమంగళము భాగవతో త్రములు శ్రీ యమ్, స్వామినాధ భాగవతార్ , 
వ, ఏ. ( మదరాసు J» శ్రి ఆర్, కల్యాణ రామ చ్యుల్ , వి, ఏ, (మద రాసు) గారలు 

దయ చేనీన విలువగల విపులమైన భోగట్టా, (గ్రంథములు, 

2, An article on the Subject by Dr, V. Raghavan-Journal 
of the Indian Society of Oriental Art- Coomara Swamy Comme- 
oration Volume. 

“The Music of the Nrtya Natakas Of South India” 
By 1 సట K. Gomati (Thesis Submitted For M. Litt. of the 
Madras University ) 

తెలంగాణము 

'తెలియవచ్చినంతలో తెలంగాణమున యత్షగానమునకు 

18 శ, ఉ_త్తరార్థముననే (ప్రవేశము గల్లియున్నను డాని కచటం 
(బదర్శన (ప్రచారము గల్లుట 19 శ, ఉ _త్తీరార్టము నుండియే. 19 శ, 
ఉ. భా. నను సీశ తొబ్షి యందును నచట యత్షగాననులు కుప్పలు 

తెప్పలుగా. వెలసినవి. 'ఇించుమించవియన్ని యు? (బదర్శనోద్దిప్రములే 

యని యందలి పాత్ర (ప్రావేశిక (ధ్రువల్కు తెరద్విపదలు, “వెడలె 

నరసింహా "దేవుండు - పెడబొబ్బలిడుచు ” అను దరున్స * అంగున 

వుండేవారు ( వహొంగుడారులు ) చదువ వలసిన, 7) ( తాడిప_ ర్తి 

లమ్మణ దాసు (ప్రహ్లాద నాటకము లోనిది ) - ఇత్యాది రంగ ప్రయోగ 

సూచనలును నిరూపించు చున్నవి. 19 శ, ఉ. భా. నాంటివి మాళిరా 

థునిక రంగస్థల నొట్లకఫక్కి-  నెక్కువగా సాగినవి, ఈ నాంటికీని 

యక్షగాన రచన, (ప్రదర్శన తెలంగాణమున సజీవముగానిల్చి యున్న ది, 
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అమితే అది ఏథి మాన్గాఖనిక నాటకముల కలగాపులగపు ఫక($ాగా 

నున్న డి. పూర(ము తెలంగాణములో వెలసిన మేళములగుజించి 

యంతగాం  జలియవచ్చుటలేదు.. డాక్టరు నేలటూరి నెంకట 

రమణయ్య గారొక మేళము గుణించి యిట్లు తెలిపియున్నా దు. ఈ 

“ నగేత్యాండ  తానిపా మంత్రులె న యక్కొన తూదనల* 

కొలువ్రుళ నొక భాగవతమేళముండెనని మధుర మంగా పుంశ్చలీ 

విలాసమునం చెప్పబడియున్నది. కూచిపూడి భాగవత మేళమును 

బోలిన యక్క_న మాడనలమేళము చేశాటనముజకేయుచు నచట 

నచట నాటక ప్రదర్శనముల గావించెడిదనియు నానెగొంది రాచ 

నగరిలో నాటకము నాడినపుడు మేళ్లగాం[డలో జూపరి (రూపరి? , 

యిన త్రీ వెవభారి యువకునిగాంచి యా రాజు సోదరి వలచి వానితో 

సాంగత్యము సనెబిపెననియు నందొక మొతిప్యాము గలదు.” 

(గేతాాండ కొవీపా కొలువునం గూచిపూడి సిద్దేం(్ర "యోగి 

మేళము సన్మానింపంబడినసంగతి గడచిన (ప్రకరణమునC తెలుప 

బడినది. అట్టేమేళమున కోకదాని కోక్కన మాదనల (బాపు గలిగిన 

దమా!) అడి యతగాన మేళమే యెయుండు నెడల తెలంగాణమున 

యక్ష.గానమునకు. జాలకాలము(క్రిందటనే [ప్రవేశముగల్లి యుంజెనని 

“దెప్పు నగును, తెలంగాణములో నిటీవల వెలసిన మేళములలో చిరుతల 

నాట్యమండలి మొకటి కొంత వేర్వడసినది. వదవోయొక విధముగ నటు 

మెలట్లూకునందువలె 'నిటు తెలంగాణమునను దెనుగు యతుగాన 

మూవరి నిలుపోపి యుండుటయే విశేషము. 

ఓరీ. చూ. వార్ వ్యాసము -- ఆం, ప, ఖక సం, సం. 

గా వీరు 17 వక్క య్ల్తరాక్టమున నుండినవారు, 
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రూపక (ప్రవర్తనకు (జ్రాణస్థానము పాత్ర, 

పొత్రయనయణా రనపాకమున కాధారముగచా! 

ప్రక బహుుాయక్షగాన సామాన్యముగా రూపొందిన సాంప్ర 

డాయిక స్యాత్రీలను గూర్చి కొంచెము చెప్పవలసి యున్నది. (పాయి 

క ముగా. (ఒతి చేశ జానపద నసనాపకము లందును నెవ్యియో కొన్ని 

సాంప్రదాయిక పాతీలుండును. ఇతినత్త మేదియెనను నా పాతలన్ని 

కథల తోడను బొత్తుకుదురు సట్టుండును, ఆ సాంప్రదాయిక పాత్రల 

తత్వము బరిశిలించినచో, నందు జాలవజకు పహోస్వరస (ప్రస క్కి 
కెలుకు ను దైళింపం బడనట్లుండును. రుచులలో నుప్పెట్టదియో రసము 

లందు హోస్యమట్రది. అద్రి సర్వజన మనఃపర్వ మైనది. విద్వ త్పారిషదుల 

కు ద్రేశింపంబడిన సంస్కృత _ నాటకములలో నే విదూషకునిపాత 
గ కానుగతికముగ:  గన్నించును. అట్టితజీ నారంభించినవిమొదలు 

'తెల్లవారువజకును జాగరము చేయించు మన జానపద (ప్రదర్శనము 

లందు మధ్య కాలములో. (బేక్షకులు కుశ ల్మ ప్రసంగము. చేసికొనుటకుం 

సొంత స్మ ాంటి కాల మవసరము. అందుల శే యాపా(త్రేలు సృష్టింపం 

బడినవి. ఆపాత్రల .వినోద(పసాడ మభినవ నాగరికులకు వెగటు 

వోంపవచ్చును. కాని మనయవగానముల విషయముత్తుకొనినచో 

నయ్యవి యీనాయ మవశకెంతే మోబుగం గన్పించినను నొకనాండు 
కోటలోని రాజులకును బేటతోని (ప్రజలకును, సమానమైన కాలక్షేప 

ముగంబరిథవిల్ళినవి. (గంథరచనం గావించిన వారియందు (గామ 

కరణములే కాక పండిత (గ్రామణుఖును రాజకవులును గూడనుండిరి. 

మజీయొక మాట. ఆ (ప్రదర్శనముల (వేక్ష్షక సమాజమం బెక్కువ 
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పాలు (ప్రజాసామాన్యము. వారికి. గావలసినది విజ్ఞానమే మొనను 

వారధికముగ నాకాంక్షీ ంచునది వినోదమే. తరములు గడచినను వారి 

వినోద కాంక్షయందున్తు గడవు యభిరుచుల యందును, అసలు వారి 

జీవిత (ప్రవృత్తులందే వైజ్ఞానికమైన పరిణామ మొకపట్టున రాదు. 
నాగరికులవలె వారు “గతి రసికులు” గారు (' జానపదులకంచ నాగ 

రులు వివేకులు?” గదా ౧. కాంబట్టియే తరములు గడచినను నారి 

యభిరుచులం బెదియో సమిాచీనమైన సమానత్వము గోచరించును. 

వారి యూహాపోహములును నాశయములు నాదర్శములును సమయ 

బద్దములు. అందువలననే వారభిలమీంచు (పదర్శనములలోం గొన్ని 

పాత్రలలో గూడ సాంప్ర డాయికత్యము పొదుకొన్నది, ఆ 

పాత్రలు (ప్రజాదరమును జూరంగొని (ప్రచారమునకు వచ్చినవి. అప్పటి 

రూపకకర, లది [గహీంచి, సం్యపదాయవిభేయులై తొ మేకథ నారం 

భించినను నాప్యాతల శటులనో (పస_క్తిగల్సించుచు వచ్చిరి. తోలు 

బొమ్మల యాటలో బంగారక్క, జుట్టు పోలిగాండు, గంధోలిగాండు, 

చోడిగాడు, అల్లాటప్పయ్య మొదలగు వారు మొదట నిట్లు 

బయలు చేరినవాశే. అటులనే యకుగానము లందును దదూ 

పాంతేరములె న కలాపములు, కొరవంజులు మొదలగువాని యందును 

గొన్ని ప్యాతేలు హాస్యరస (ప్రసిద్ధ్దములై సాంప్ర దాయిక ముగ 

యాపొందివవి, ఆప్మాతల పహోస్య(ప్రవృ తృీయం౦దు సామాన్య జీవిత 

స్పర్శ యుండును. తక్నాత్రోచితమగు నాంటి వ్యావహారికపు నుడి 
కారము వాటము గూడ. దెలియును. ఒక్కౌక్కాపాతను మెతుకు 

పట్టి చూతము ; 

1. మాధవి :- ఈతని పాత కూచిపూడి కులపతుల యపూర్వ 
సృష్టి. ఈతండు పాత్ర యనినచోం బా(త్రకాండు. కాండనినవోం (బతి 
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భామా కలాపమందును విధిగా (బత్యత్షమగును. గొలకలాపములలోం 

గ్యాచిత,ముగయగన్సించును, కాని సత్యా కప సంబంధులగు పారిజూ 

తొది క థాసందర్భము లితివృ_త్తముగా ల బాల యక్షగానములలోం 

గూడ దణిచుగనే కన్సించును. మాధవి నూ[త్రథారునివలెం గథాను 
సంథానము నేయును, నిదూవకునివలె హాస్య [పసంగములు విని 
పించును. పాత్రలను (బేక్షకులకుం బరిచయము చేయును. స్వయముగాం 
బలుకరించును. -ఈతండచ్చువముచ్చు సింహాళ బేశపు నృత్య రూపకము 

“ కోలం నాటిమా” లోని *తోరాతరు కణాకారయ” *7 వంటి 

వాడు, బర్మా దేశపు ఏథినాటకము “ నిభట్కిన్ *” లోని *లూ - 

బయట్” * వంటి వాండు. యథార్థ మున కితండు కథాగత పాత్ర 

కాడు, అట్లని కేవలము వెనుకనుండి హంస చేయు నక్కాబత్తుండును 
గాండు,. కథకుం గలిసివచ్చు పాత్ర. నాయికా నాయకు లిద్లజికిని 
శృంగార సపోయకుండుగ వ్యవహారించును. వారిద్దటీకి మధ్య చాత్యము 

గూడ నడపును, వారిని వెటకారముసేయుటకు “లైసెన్సు” ను 
గూడ సంపాదించిన వాండు, చెంగ లరాయ పారిజాతోది యక్షగాన 

కృతులలో వారి (ప్రసంగాలకు క చ్పేరడీ * లు గూడం జేసినాండు. 

మాధవి వేషము వేయువాడు మగవాండే, ఆప్రదర్శక ముఖ్యుడెవండో 

వేయును. ఆవేషమున కొక నిర్దిష్టమైన యాహోర్యక మేమియు లేదు. 

మె మోందం గండువా యుండిన జూలును, మామూలు పంచెకట్టు 

తోడ (బదర్శనలోనికి దిగిపోవచ్చును. నాయకుని. బలుకరించినపుడు 

మగధిరుని వలెనే కండువాను సవరించును. నాయికను బల్కారించు 

47, Vide., Dr. Manmohan Ghosh's Paper On the Sinhalese 

Dances, Published in ‘The Indo Asian Culture, Vol. 

1-0౦. 2. 

48. Vide., ' Burmese Drama’ By Dr. Maung Htin Aung, 
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సరికి ఆ కండువానే ప్రమిటగ సవరించి సిగుపడుచున్నట్లు బుగ్గమిీాంద 

(వేలును, నడుము పక్క-( గేలును బెట్టుకొని నడకయందును మాటలో? 

గూడ “ఆడారి వాటము ెచ్చిసెట్టకొనును. ఒయ్య్యార "'మొలుక్ష€ 

బోయును. అతండక్కలలో అక్క, వావలలో బావ. మాధవిశే 

మాధవుండని కూడ బర్యాయ వ్యవహారమున్న ది. మాధవ మాధవీ 
నామధేయములు కృష్ణునికి నాతని సతులకును మా(త్రమే వర్తించును. 

కాని యీ భామాకలాపపు *నీసరు బుడ్డికిం నాడ నావేళ్ళనే పెట్టరనిన 

నేదియో విశేవముండవలెను. అపుడప్పుడు. గలాపములో నాయికా 

నాయకులకు. బరస్పరముగాని, మతెవరితో నైనగాని మాటలాడుట 

కవకాశము గాని యౌాచిత్యముగాని లేని సందర్భము లుండును, 

కాన్కి పాత్రలు తమ మనస్ప్వరూపమును (జేకుకుల యెదుట 

బెట్టవలెను. అందులకు స్వగతము” నాశ్రయింపవలెను. 

అసల కలాప  మాత్నాశ్రయఫక్కిక మయిన రూపకము. 

అందునను నీ స్వగతము లుండినవో. (జేకకులకు వినును హాచ్చ 

వచ్చును. అడియుం గాక కొందటు స్వగతము లసహాజుమైన 

వందురు గదా. బవాుళః ఆ స్వగతముల. బరిహారించుట కే మాధవి 

పాత్ర (ప్రకల్పితమైనదని యూహీంప వచ్చును. ఎందువలన నన్న చో 

నొక మాధవుం డింకొక మాధవుని తోడను నొక మాధవి యింకొక 

మాధవితోడను మాటాడుట యనునది చాల విచిత్రముగనే కన్పించును. 
కాని యట్లు మాటాడి రనినం బాతలు తవములోం దాము మాటాడి 

కొనినటులనే 'లెక్కయగును.. కలాప ధర్జుమునకుం గలిసివచ్చును. 
దాని యా త్మాశ్రయపు ఫక్కి-కి లోపముండదు. వినుగుం బుట్రింపక 

నాటకము చక్కగ నడచి పోవును. అందులకే కలాపములో మాథవి 

కథాగత మైన పాత్ర కాక పోయినను గథకుం గలిసివచ్చు పాత 

యనుట, 



(పథమభాగము ౨201 

బి నుంక౦కొండతడు:.__ గొల్ల కలాపములలో? జూడ న లెను 

వీని వాలకము. అన్నింటిలో వాని వేరు ఫొండజే, వీడు గుజరాతీ 

“భావ *లో “రంగాళ్లో” శీ వంటి నాయ. లాలా కన్నయ యను 

నాయన రదించిన * సుంకరి కొండని వేషము కథ** యనుయశుగాన 

నాటకములో నాని నాలక మిట్లు వర్మింపం బడినది, 

గడితపు చల్య చల్రడము పై నబిగించి 

తగ రాణ మెటయయగా దట జుట 

విక్కు_టి బిరుదుగా బెగియు చుంగురు గుంటి 

చెక్యా_య వక్కల నంట. దొడగి 

జరికుసుంబొరంగు శాలు పాగామాంద 

రవగల్కు_. కల్కి. తురాయి. బెక్కి 

గుభ గుభాలించు సౌరభము గుక్కె_డి మేన 

కమ్మి దుప్పటివేటుగా నమర్చి 

కల్తీ రులిపించి వర కరా(గమున నుంచి 

వాడి కొనగోళ్ల మిసంబు దీడి దీడి 
దుండగీడౌచు సుంకరి కొండ డదుగొ 

వ చ్చెంగాంోలు విననమ్మ వారిజుక్తి . 

వాని రాక పోకలు చెడ వినురుగా నుండును. వలపాట బొడు 
కొనుచు హేలగ నచ్చును. నచ్చి చల్లనమ్ము గొల్ల భామను సుంకము 

గాని తత్సరిహారయముగ జాంబనము గాని యిమ్మనును. 

ఆమె తప్పించుకొనుటకు (బయత్నించును, జే నిద్వటికిని 

వాగి(వాదము. ఆ వాదము చాలసరదాగా నుండును. కానిమోటుగ 

నుండును. గొల్లభామ తన గయ్యాళియత్తగారిని. బిలచెదను జూచు 

49. Vide., Sir R. K. Yaijnik’ s the Theatre of the People, 

1-26 
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కొమ్మని బెదరించును. అబ్బోవాం డసాధ్యుయ-*గు త్తే లోలోడను మొ 

యత్తమా” కనును. చివరకు. జేయిముట్టు సరనమునకుం గూడ 

దిగును. కొన్ని గొల్లకలాపములలో నాయ త్తగారు రంగము మోాందికి 

వచ్చి సుంకరిని గద్దించి కోడలు పిల్లను. దీసికొని పోవును. ఇన్ని 

జాబులు కొట్టిన సుంకరియు నాము రాగాంనే ఉడాయించును.. కొన్నిటి 

యం దశ్తే రాకుండలోనే సుంకరియీ గొల భామను సరసముగనో బలా 

'త్కారముగవో లాగుకొని పోవును. గొల్పభామలు గూడ నతే,చాటున 

"వెచ్చించువొనుటకు సుంకపు డబ్బులు కలిసి వచ్చున ననియో, నిజముగ 

గుతూహలము పుట్టియా సుంకరి సరసమునకు నాహమాదించుటయు. 

గలదు. దీనిని. బట్టి నాంటి నుంకరి గొల్బఛామల యల్లరి చిల్లర (ప్రవ 

రృన విశదమగును. గొల్ల కలాపమున  కంతేరార్భము మజీయొకటి 

గలదు. సుంకరి కృష్ణుని పాతకొక సంకేతము. గొల్లభామ గొల్లి 

ఛామయె. అందువలన గొల్లకలాపము గోపికా కృష్ణుల [ప్రణయ 

త త్త్య్యప్రతిపాదకమగుచున్నది. ఈయూహా కుపబలకముగా (శ్రీనివాన 

దాసు రచించిన రంగపురి పారిజాతమను నొక యము[దిత యక్షగాన 

మందును లాలా కన్నయ (గంథమందును (శీకృమ్ణుండే సుంకరి వేషము 

ధరించినట్లు స్పష్ట్రముగం గలదు. 

లి. కటికము :-- కటిక, కట్టియము, కటీకీడు,  కోలకేతండు, శేతి 

నాయుడు, ఆస్థాన సంతో, సంతోముండు, బూగ్గుదారు, చోపుడారు, 

బరాబరి యని వీనికి. జాలంబెళ్ళున్నవి. యవగానములందు రాజ్మప 

సక్రివచ్చు కథ లెక్కన. కటికము రాజోద్యోగి. రాజకథా(ప్రసక్తిగల 

యత్షు.గానములం బెల్ల ఏని యవతారము విధిగానుండును. రాజనినం గవ 

లము రాజే కానక్క-జలేదు. ఇంద్రుండున్సు. శివుడును మొదలైన 
వారుగూడం గావచ్చును. రాజపాతకుం (బనసక్రిలేని యత, 

గానములలో. గూడ నక్కడక్కడ ఏీనియవతారము కన్సించును. 
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వాని వేళ్ళను బట్టి వాని పనులు విశదమగును, వాకు రాజుగారి వాకిలి 

కానలివాండు - వే తహస్తుడు. రాజుగారిరాకను సభ వారికిం చెలియ 

జేయును. రాజుగారిముందు నడచుచు. [దోవకకును దొలగించును, 
'రాజుగారువచ్చి గ్ నెక్కగనె కై వారములు, పాచ్చరికలును 

బరాకులును బల్కు-ను. వీని వేళ్ళన్ని టిలో నెక్కువ యాక' గ్రించునది 

“ ఆస్థాన సంతోషి” ('కోగ్రుఫూల్”) యనునది. కేనలము సంతోషుడను 

"వేరును “ బఫూన్ * అను మాటకు సమానార్థకము? (గహింపవచ్చును, 

దశ్నీణాంధ యతక్షుగానములలో వినిపాత్ర బాగుగ రూపుగట్రినది. 

తరువాత. దరువాత నుతృరాం కృతులలో: గూడ పని యునికి తజచు ' 

గే కొన్సించును. అసలు వాయు తంజావూరు నాయక రాజుల, మహా 

రాష్ట్ర భూపతుల కొలువులోం జూల. _(బౌముఖన్రము వహించిన “రాచ 

తైనాలీ”. వానిదొక వెజ్టిగొల్లని వాలకము. ఆరాజులు హాన్య చతు 

'రాన్యులు. వానికి మిక్కిలి చననునిచ్చిరి. వాంకు తన సహజవికృ తా 

కార చేషప్రాఫామణాదుల నలనం గొంత నత్తియో చెవుడో నటించి 

కొంత హోస్యమును _బదర్శించెడివాండు. ఆ తంజావూరి రాజ కవులు! 

ద దాస్థానా(శిత్సులై న తక్కినకవ్లులును దమ యతు.గాన కృతులలో. 

గటికముపా(తను ముచ్చటవీరం జ్మితించు కొనినారు. శహోజీ యక్ష 
గానములలో ఏనిపాాత యింకను నిశస్థముగా( జి తింపబడ్లది. అందు 

చవ నంబంథులగు కృతులలో. గుండోదర, కుంభోదర, చండి కేశ రాగి 

(నమథ (్రేష్టులును మామూలు కటికీండ్రన'లెనే న్యవహరించిరి. కటిక 
మునకు వికటాంగుండనుకారుగూడ బె్హైనాయ న పోజ్, వానివాలక్షమః'- 

దరువు. పక్టై నామమూను బెట్టి, బారికోల శేలపట్టి 

దట్రపెని దుప్పటి గట్రిగాం గట్టి 

జుట్టునిండా పూలుసుట మిట్టాపండ్త నెగంబెట్ట 

యట్లా హాసముతో వికటాంగుండు వచ్చెన్. 
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చాల (గంథములందు. గటికము రాకతోం గథారంభ మగును, 

వాడు. భాగవతులతో హోస్య (ప్రసంగము లాడుటయుం గొన్ని 

(గంథములలో. గలదు. (గ్రంథములో వాని హోస్వమున కిక్కువ 

యనకాశ మిచ్చు పట్టు రాజడర్శనార్గుల రాక. నచ్చిననారినెల్ల నెక 

సక్కము వేయుట చానిఫని. 

4. సింగి సింగ6డు :- చెంచులు, నెబుకలు, ఫొరవలు నను 

గొండజాతులకు. జెందిన దంపతులు వీరు. తాము చెంచు హోబని, 
-అన6గా గరుడ్యాది నారసింహుని వారనులవుని నాది. విశ్వాసము. 

అందులకనియే యావేర్లు. సింగనివృత్తి వేట, సింగికి సోదె + వృత్తి. 
సింగం డడవి కోనల? దిరిగి వేళ్ళు వెల్టంకుల సంపాదనము గూడ. 

జేయును. సింగి చేశదివు రియ సో దెతోం బాటుళ నా వేళ్ళను నెల్లంకు 
లను నమ్మును. శారి వెషభావలందును గులాణారము లందును 
సగ మాటవికతంమును సగము దేశదిమ్మురితేనమును గన్సి ంచును. 
చెంగలరాయ హారిజాత మను యక్ష గానములోని యొజుకల కథ 
వలన సింగి పచ్చలు నూడం బొడునగలదనియు, శకునములు సామి 
కము గూడ జెప్పంగలదనియు. చెలియుచున్న ది. సన్ని ధిరాజు జ 
కవి. జ్ఞాన - యెబుకల. కురనంజి మొదలయిన (గంథములల్లోం 

గూచిపూడి గొల్లకోలాపములో గొల్లభామవలె వేడాంతోవన్యాస 
ములు గూడం జేయును. సింగనికి. జోడి శాండనియుం చేరు. ఆ పదము 
(పియు'డను నర్గమున సోవెల రామశచాసు (ప్రణయ కలహాకొలాపము, 
కూరనాథకవి మృత్యుంజయ విలాసము మున్నగు యక్షగానములలో 
వొాడంబడినది. వాని స్మక్రమస్వహాపము * కోడెగాండ *” యి యుండు 

మమమ నాామటానాలానా. యాలాల 

+ దీనికే ఎలుక, గచ్చ (గద్య — రాగవరుసలో సొగందీసీన వచనయేు )» 
కురి ( ఆరవము - తెలుగు గుర 1) అనియు నామాంతరములు, 
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నని యూహా. సింగికి ఎణుక్క కొరవజూతుల శ్ర్రీయను నర్భములో 

నబుకత, కొరవంజియనియుం సూడ బెళ్ళున్న వి. “మొదటగా 

ఆమూండును సమానార్థములుగ గిరిరాజ కవిరాజ మోహన కొరవంజి 

యందు నాడంబడినవి వాల యతగానములలో సింగి సింగని 

(ప్రసంగము వచ్చును, కాని సింగిపాతకున SY ప్రసిద్ధి సిం౫నికి లేదు, 

ఆమె వాతకుం (బొధాన్యముగల కొన్ని గ్రంథముల కామె వేరే 

పెట్టంబడినది. అవియే కొరవంజులు. 

యక్షగానములకుం. గొరవంజులకు వేరిలోనేకాని (ప్రక్రియలో 

భేవములేదు. ( ఈనివమయ మంతయు. బూరోర్టు కము ). కొరవంజులలో 

నెజబుకత పాత తప్పక యుండును. యత్ర గానములలో యాదృచ్చి 

కము. అంతియే.  కొరవంజులలో నేవు యక్ష గానములలో నేమి 

సర్వ సాధారణముగ నెబుకత పాత్ర (వవేశించు సందర్భము కథా 

నాయిక తొను వలచినవానిని. గూర్చిన తలపోతలో నుండును. 

ఆతనిపొందు కుదురునా ' కుదురచా యని యనుమవూనపడుచుండును, 

అప్వూకువచ్చు. నెజుకత; వచ్చి తవు కులాచారము లుగ్గడించి, తన 

దేశాటన విశేషములు వివరించి, యెలుక దేవల జేరు లేకరునుపెటి 

సోదె మొవలికును. 'ఆదై నముల పరంపరలో నెవరివేరు తవ్పీనను 

దప్పవచ్చుంగాని కొల్హాపురి లన్నీ వెరు తప్పదు. ఆమె వారి కుల 

దేవత. * కొల్లాపురమ్మను గొలుతుము మేము, ఎల్హనారికి నది యిలు 

వేలుపవ్చు ) యని యొబుకతే యనునుు ఆమ సోదె యంతవుగు 

నరికి సింగ. డామెను నెదకికొనుచు వచ్చును. వాండామెసో దె చెప్పి 

సంపాదించిన సొమ్ములు నవియుః జూచి మజియొకండెవడో యిచ్చి 

యుండునని యనుమాన పడును. ఆమె సమాధానము. జెప్పిక్రొన 

వలసి వచ్చును. అక్కడ వారి సంవాదము. ఆ ఫఘట్టమంతయు హాస్య 

రసో_త్తరముగ నడచును. కొన్ని కొన్ని (గ్రంథములలో లక్షీ 
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నారాయణాది చెననోలుగూడ సింగి సింగని నేపథ్యము మును స్వీకరించి 

నట్లు దెలియుచున్నది. ఉదాహరణమునకు. దరిగొండ “వెంకమాంబ - 

శవ విలాస యక్షగానము మొదలయినవి, 

ర, మంత్రసాని :- @) కృష్ణ, (ప్రహ్లాద, మార్కండేయ, 

ధర్మాంగ దాది బాలపా[తేల జననాదిక్రమునకు. (బెౌధాన్యము గల 

గాథలను (గహూందచిన యక్షగాన (గం? కర్తలు కొందజు మం(తసాని 

పాత్రను బాగు జిత్రిచినాను. ఒక్కయుదాహరణ: - సాలుట్ల 

లక్ష్ముణక్షవి ఛర్మాంగన నా నాటకములో డానీ జనము రాణిగారి. 

(బసనసమయ మైనదని ముతసానిని రమ్మాంచురు. దాని శెక్క_డలేని 

బెట్టుసరియు నప్పుడే వచ్చిపకును. దాని సమయమప్పువే గదా! “అమా 

వాస్య నాయు అట్ల సెకితిశే! పున్నమనాండు బూరెలు పెడితి శే [” 

అని యిక్లు ల్తిపెకు చుట కారంభించును, 

6. ఇతరములు:- ఇశ నంకంతమ్యాత్రము తీఅచుగ వచ్చు నప్రభాన 

హాస్య పాత్రలు క కెన్నియున్నవి. పుళోహితులు, ముత్రెదునలు మొడ 

లగువారు. వార్మిససంగములు రం గాజమ్మ మన్నా రుడాసవిలా సాదు 

లలోయమ్మ గవ దింప? ఎడి శవి. కొన్ని యవగానముఖలో హాస్య గాం 

డని (ప తేక ముగ నొకిపాత కన్పించును. వాయ మాధవి కటికముల 

వలె న్యవహరించును. తంజావూరి యక్షగానములలో విఘే ఘ్ను శ(రుని 

స్తుతిమాతమే కాక విఘొ ఘు శరుం డౌకపాొత్రగ, నాతని రాకగూడ 

సంప్రదాయ నిబద్దముగ ముచ్చటింప బడినది, ఉత్తరాంధ యక్షగాన 

కృతులలో. నొన్ని టియందు గంధర్వుల రాకయని (గంఛారంభము 

ననే కథకు సందర్భశుద్ది చేక పోయినను రంభోర్వ'శ్యాదుల రాకలును 

వారి గానాఖినయముల (ప్రస క్కీయు( జెప్పంబకుటకలదు. సత్వ భామా 

రుక్షణులు, గంగాగారులు, జెంచులవ్స్ స్థ - ఆదిలవ్షులును, మూహిానీ 

సంధ్యానళ్లులు మొదలగు నాయికల జంటలువచ్చు యక్ష గానములలో 
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సనతిక్రయ్య మొకటి గతాను గతిక్రనుగ వచ్చుచున్న జనరంజ జక మగు 

విషయమెైనది. ఛావుకలాపములళో డాని కొక (ప శ్యేకశ గలదు, 

తంజావూరు. సరస్వతీ మహలు నందము దైతే (గ్రంథసంచయ 

ములో ' నాటకపాత్రలు ' అను నొక (గంథమున్న ది. అందు నాడు 

(పదర్శనమున కెక్కిన రామాపండతాదుు నాటకము లీరువది 

మూడింటిలో వచ్చు వివిధ పాతల, త 'త్చాత ధారుల వేళ్ళు మా[త్రము 

పట్టికలుగ నుదాహరింపబడినవి. అందు భిన్న భిన్నే తివృత్తేములుగల 

(గ్రంథములో సామాన్యముగం గన్నించు పాత్రలు కొన్ని యున్న వి. 

అవి విఘే ఖు శ్వరుండు, (ప్రమథ గణములు, మణియము, కురుక్కు_ళ్లు, 

పరిచారకుయతు, బిక్కాజినాయండు, మహాళాకులు, సుయిణి, బురద 

వేషము, నై శాదినీవేషము, జోసి మొవలయినవి. పై పాత్రలలో 

గొన్నింటి స్యఠథాప మోనా(డు మనయూవా కందదు. మనకు దొర 

కిన యానాంటి యకుగానములలోనై నం ౫న్సించునాయనిన మచ్చున 

కైనను గన్పింపవు. అందు మొదటి నాలుగైదు పాత్రలు నాటక 

పూర్వరంగ (పసవ_ర్హన కుపయోగపడునవి. అందు మణియము, కురు 

క్యళు నననపదములు, మణియ మనిన మళ 'దేవాయతనాద్యధికారి ; 

కరుక్కుఛనినం బూజారి లేక పురోహితుండు నని యర్థము. వారిద్దణు 

నాయిరువది మళాండు నాటకములలోం గన్సింతురు, పిక్కాజి నాయ 

కును తొమ్మిది నాటకములలో. గన్పించును. బిక్కాజి శబ్బమున 

కర్ణము "తేలచేదు గాని కటికమునంటి పాత యయయుండునేమో యని 

తోయను. 50 

50, బికనీరు రా జ్యస్థాపనని పేర “వి కాజ”) మరియు, నతని జీవీత 

గాథ రాజ స్థాన నృత్యయాపకమగు ఉఛ్చా వై) యితి వృతమలలో నొకటి 

యనియు చలియుచున్నడి. -- Vide, Sangeet Natak Akadami Bulletin 

(Of the Govt. Of India) No. 2. Oct, 1054 
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యత్షగానములు (ప్రధానముగం (బజా సామాన్యపు వినోద 

మున కుది దష మె నవి. అందుచే వానిలోని సాంపదాముక పాత్రలు 

గూడ హాస్య ర సాశ్రయ ముముగ నుండును, ఒకొ-క్కు-పణొ పాత్రలు 

చేయు పరిహాన మెదుటి పాతల పాత్రతాపాతతలను గూడ లెక్కి౦ 

పదు. అడి కోచసీయమెన విషయమే. అంతమాత్రముచే మనమా 

కావ్యరాశి నంతను నిరసింపం గూడదు. అందునను సాహిత్య జిజ్ఞు జిజ్లా 

నువులు చెలిసికొనం దగిన ఏశేషము లా సాంప్రదాయిక పాత్రల 

ద్యారమున నే వెలువశునవి యనేక మున్న వి. 

ఇట్లు వివిన (ప దేశములో వెలసిన యష్షగానము లందిన్ని 

పాత్రలు సాం(పదాయిక ముగా రూపొందిన వనణా  యతుగాన 

మున ఇంజే (ప్రచార ముండెడిదో, అదియంత జనరంజక మె లి 

= 

యుండెడిదో చేఎుతె -కా 0 డడ వేచి జాల ము కొంగల వు, 



సింహావలోకనము 

యక్షగాన పరిణామ చరిత (ప్రకరణమున కుపోర్దాతముగా 

యకుగానోత్స త్తి పరిణామ స్వరూపమునుగూర్చి సింహావ లోకనము 
నేయుట మెనది. ఇపుడీ (పకరణమున యశక్షగానములందలి తరగతులు, 

యవతగాన లకుణ నై శిష్ట్యములను గూర్చిన సింహావలోకనము 

చేయంబడు చున్నది. 

యతగానమ తరగతులు 

యతక్షుగానములను వాని (ప్రయోజన (పాధాన్యమును బట్టి 

(త్రీధా విభజింపవచ్చును. :- 

1. శవ్యములు. 2. దృశ్యములు. $. ఉభయ(పయోజనాత్మకములు. 

శవ్యములు మజల ద్వివిధము 3. 

1. (ప్రబంధములనలెం శేవల పఠనమునకు మాత్రము పనికి 

వచ్చునట్టవి. ఆడా :- లశ్నీ ఇనారాయణ విలాసము, కన్యకా విజయము, 

అన్న దానము వెంకటాంబ యక్షగాన రామాయణము, నిశ్చింత 

ఎంబారయ్య (ప్రహ్లాద విజయము మొదలగునవి. 

2. హరికథలవలె జంగం కథలవల లేక పురాణ గోష్టి కిం 

దగినట్లు కథాఖ్యానమునకుం ఒనికివచ్చు నట్టివి. ఉదా :- బాగోపల్లి 

అనంత రామాచార్యులు, ధనకుధరం రామానుజావార్యులు, _ నెడా 

దూరు నెంకటాచార్యులు మొ... వారి కృతులు. 

దృశ్యములను గూడ 1. ఏధి నాటకము ౨. బొమ్మలాట, 

లీ. మార్గ నాటకము 4. అధునిక నాటకముల ఫక్కి_కలనుబట్టి 

చతున్ధా విభాగింప నగును. వరుసగా నొకొకొదానికి ఉడా :- 

1. తంజావూరు విజయ రాఘవాస్థాన కవుల కృతులు మొ! 2. కోట 

27 
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వెంకటప్పయ బాణాసుర నాటకము మొ! కి. తుకో_జీీ శివాజీ 

ప్రభృతుల కృతులు. కూచిపూడివారి కలాపము, మెలట్టూరు 
భాగవత మేళ నాటకములు నృత్య (పథానములగుట వాని యందుప 

రూపక ధర్మమును గర్భిత మె యున్నదనవచ్చును. తంజాపురాన్న 

దాన నాటకాదులు కడ్డి దశ మాపక (పభేదమగు (పవహాసన 

క త్ర ంమున గొంత కలిగియున్నవి. 4. శేశిరాజు వెకట సుబ్బయ 

గారి రామదాసు నాటకము మొ!. ఇవికాక వీధి, మార్ల, ఆధునిక 

రంగస్థల నాటకముల పోకడలు మూండునుగల కలగలుపు (ప్రక్రియ 

గలవియుం గొన్నిగలవు. ఉదా :- పట్లోరి వీరప్ప (్రోథాపురినైతు 

ఏజయము. 

వశ ఉభయ (ప్రయోజనాత్శకముల కనంగాల. బాడుటకు 

నాడుటకు నుద్దేళింపం బడిన వానిక్రి ఉదా:- శ్రీనివాస కవి పారి 

జాతము, భారతి రామరాజు గొల్లకలాసము, గోగులపాటి మృత్యుం 

జయ విలాసము మొదలగునవి, 

బక యక్షుగానమును వివిధ (ప్రక్రియాంతేరములతో డానికిం 
గల యాంతీరంగి కానుబంధముల యంత రునులనుబటి కొన్ని తరగతు 

లుగా విభజింప వచ్చును. 

1. వీధినాటకము, 2. బొమ్మలాట, శి. మార్గనాటకము, 4 ఆధునిక 
రంగస్థల నాటకము .. 

ఈనాబ్లిటితోయల యనుబంధమునుబట్టి 'యేర్చడు తరగతులు 
మాద నోదాహరణముగా. జూప బడినవి. మిగిలినవి వా 

5. కలాపముతో - ఉడా :- పారిజాతములు, సపురిజాల లశ్షీ అ 

నారాయణకవి పారిజాతము శేషము రంగాచార్యుల శివకేశవ 

పారిజాతము మొ!. 
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6. (పబంధముతో - ఉడా :- మృత్యుంజయ విలాసము మొ! 

7. ఊఉలాపబంధముతో - ఉడా :- రఘునాథాభ్యుదయము మొ. 

రి. కొరవంజితో - ఉదా :- రాజమోహన కొరవంజి మొ॥. 

9. ఏకాంతసివతో - ఉదా :- మా. వెంకటా చలమయ్య 

చే 

10. పల్లకి సేవా (పబంధముతో - ఉదా ౩- శహాజీ శంకర విమ్షు 

పల్లకీసేవా (ప్రబంధములు. 

11. హరికథతో - ఉదా :- బాగపల్లి అనంత రామాచార్యులు, 

ఆదిభట్ల నారాయణ డాసాదుల క కులు ము. 

12. జంగం కథతో _ ఉదా :- ధనకుధరం రామానుజాణా 

ర్యుల బి ల్రణీయము. 

ఇంక నితివృత్స వెవిధ్యమునుబట్టి యొక్చజింపల దగిన తరగ 

తులు కొన్నిగలవు, 

1. (ఆ) పౌరాణికములు :-- రామాయణ ఫారత భాగవతాదుల 

నుండి గృహీతములై న కథలు గలవి ఉడా: (రామాయణ) 

సుగ్రీవవిజయము ; (భారత) దుష్యంత చరిత్రము సౌభరి చరితము 

(భాగవతము - విమ్షుపురాణము) మొ! 

(ఆ) స్థలపురాణములు లేక క్లే తమాహాత్మ ౪ములు :- ఉదా ;- 

చిత్రకూట (చిదంబర) మాహాత్మ్యము, గరుడాచల. నీలాచల విలాస 

ములు, భావనారాయణ (పొన్నూరు) విలాసము ము॥. 

2. (అ) చారితకములు :- ఆదా: కాకతి ర్నచదాంబకథ. 

(ఉయ్యూరు గ్రీరాజా వేంకట్యాద్యప్పారావు బహద్దరువారిది. రఘు 

నాథాభ్యుదయము (తంజావూరు విజయరాసువనాయక కృతము) పెద 

. బొబ్బిలి చరిత ( చెర్విరాల భాగయ కృతము) మొ 

(ననుకటి కా చల్లేవి నాటక మిట్టి దే). 
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(ఆ) మహాపురుషుల చరితలు :- ఉడా: వి (ప్రనారాయణ 

(తొందరడిప్పాడి) రిరుముంగై. యాళ్యారుల చరితలు, అక్క-మహో 

దేవి అండాళు చరితలు బసవేశ్వర భ(చాచలరామదాస పుండరీక 
వోతులూ3  వీర[బహా ఇైన్యామి శీవరామయోగి కొల్లాపురి మల్లనల 

చరిత్రలు ఏనునాథ కథామృతము మొ! 

లే. తాత్కాలి కేతి వృత్తములు :- ఉడా ఏ-విజయరాఘవ కల్యాణ 
చం(దికా విహారములు, మన్నారు దాసవిలాసము, వాహరాజ కల్యాణ 
పిలానాదులు - ఇవి యన్నియు తంజావూరికి. చెందినవి. ఇవి మన 
నాంటింక జారి తేకోము లనిపింపనచ్చును, గాని యూ కృతుల రచనా 
కాలమునాంట కా యితివృత్తములా కవులకు సమకాలీకములే. 

( వెనుకటి రాజ కళింగగంగు నాటకము, ఏర నరసింహా రాయల 

డ కూచిపూడి భాగవతులు (ప్రదర్శించిన సంజెట గురెన రాజు 
నాటకము తాత్కా_లిశేతి వృత్తాలే, ) 

4. నాంఘికేత్తి వృత్తములు:- ఉదా:- తేంజాపురాన్న దాన నాటు 
కము (నాడు తేంజావూరి స్మ్యతములో “ తడియా *” వేయుచుంజెడిె 
సోమరిపోతు తిండిపోతు బాపనయ్యలు _కొెందణు స్మతముకడ 
_లెతక్క_లాడి డబ్బులు డండుకొన వచ్చిన నట్టువరాం[డతో వరస 
పసంగము లాడుట యిందలి (వధానేతి వృ తము, అట్టివారిని 
బరిహాసించుటయే దీని పరమార్థము గావునం బరమార్గమున దీనిని 
సాంఘీ కేతివ్బ త్త మనవచ్చును.) (కోధాపురి శై తువిజయము 
మొదలగునవి నిస్పం బేహముగా సాంఘీ కేతివృ త్తములు. 

ల ట్ CI ర్ట ర శ్ర ఢలు :- జన పదముల. బదరూాపమునం (బచార 
మున నున్న కథ లితిన్ఫ త్తీములై న యతగానములును గలవు, ఇటివి కీ 
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తెలంగాణను వానిలో నెక్కువ. ఉదా :- చెర్వినాల భాగయగారి 

ఆశెమరాటీల చరిత, బాలనాగమ చరిత్ర, కాంభోజరాజు చరిత్ర మొ!, 

6. కల్యాణకథలు :- కన్నడ యతగానములందు * కళగవు* ల 

(కలహము?) ( యుద్ధములు _ యుద్ధ కథలు) వత మన య. గా. 

లందు కల్యాణ కథ లెక్కువ. ఉదా :- శపహాజీ, (చొపది ఛాంతా, 

న్స్ శ్రా క ల్యాణాదులు, 

గ. తత్త్వ విషయికములు :- ఉదా: ము క్రికాంతా పరిణయము, 

వివేక విజయము, రాజ రంజన విద్యా విలాసము మొ! సర్వ నాధారణ 

ముగ నిట్టివానిలో. (బబోధ చంద్రోదయమునందువ లె నొక సాంకేతిక 
వివేచన యుండును. ఇట్టివి ప్రదర్శనము లండెట్లు రక్తికట్టునోమటి ! 

8. ఇతరములు :- ఇంకను విలాసము - చరిత్ర - విజయము - 

అను వేళ్ళతో వ్యవహరింపంబడు రకములు కోన్ని గలవు. తెలంగాణా 

య. గా. లలో జిత విచిత్రములై న యితివృ_త్రములు గ లవికొన్ని 

యున్నవి. ఉదా :- కొనక తార, కాంతావుతి, భ(దసేన విలాసము, 

అల్లీరాణి చరిత్రము కృష్ణగారడి మాయాసుభద్రు మాధవ 

చరితము మొ॥ (చూ, చెర్విరాల భాగయ కృతులు). ఇందు. 

గొన్నిటికథలు “కాళీ మజిలీఫక్కికి. జెందునట్టివి కొన్ని పురాణ 
గాథా పరివర్తనములు, కొన్ని కవిస్వకపోలకల్పితములు, రస 

(వాధాన్యము, రచనాంగ (వాధాన్యము మొదలగు విషయములను 

బట్టియు గొన్ని రకముల వింగడింపు చెయనచ్చును, (మన య, గా, 

లందు శృంగార హోస్యములకు. (బాముఖ్య మధికము ). కాని యత 

గాన (ప్రక్రియా తత్తే (ము యొక్క వై విధ్యమును జూపుటకు. మై వింగ 

డింపు చాలును, 
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ఉపరి నిభాపికమైన రీతిగా నితిన్నత్త విషయమున, రచనా 

ప్రక్రియలో, (ప్రయోజనములో బవాుముఖమైనన నై విధ్యమును (బద 

రించిన యత్షనానము లతణమునకు నేర్పరించుట: మిక్కిలి కష్ర.ము, 

చిత్రకవి పడ్లన్స కాకునూరి అప్పకవి మొదలగు లాశుణికులు చెప్పిన 

లశుణ మపర్యా_స్తమైనది. కాని యచటం (బ త్యేకముగ, సమగ్యముగ 

యతగాన లక్షణము చెప్పుట వారి పూనికగాటు. రగడ లతుణమును, 

రగడ (ప్రభేద పరిగణన] మును నారి లత్యుములు. నాటి యతగానము 

లలో? (బెచార ము నందుండిన జంపెచేకులు ముదలగగ తాళ [పథాన 

రచనలు రగడ వికృతుల లని వారు గుర్తించిరి. అం దేశేకు, తేక తాళ 

మే రగడ తరగతికి. జెందునో యా విషయమును గూడ నాపచారిక 

ముగ జేర్కొనుటయే వారి యాశయమై యుండు ననివించును. 

అంకియుకాని అప్పకవియంతటి లాక్షుణికు.డు, యతుగాన లత్యు 

కర్హయునై నవాయడు  నుగ్రీన విజయాద్యనేక సుష్టు (ప్యక్రియాతృక 
యతగానములు వెలసిన వెనుక బుట్టనవాంజు, తన ముందునాొంటి 

యాంధ్ర వాజ్బయము నపలోడన చేసినవాండు, యమగానమందు 
శేకన్న దె యేశే క రచనా ప్ర క్రయ యని యుంచి యుండుటచేతనే 

తేక వేతశాక  పూర్వుండగు. చిత్రకవి పెద్దన చెప్పిన 
లతేుణము నట్టు ఏ పునకృరణ చేసిదొయనిగాని యనరాదు (నవారు 

చెప్పిన యా యక్షుగానపు కేకల లక్షణము పూర్యో క్షము). ఈ విష 

యమునే మతీయొక విధముగ చెప్పవచ్చును. ఆనాటికే చంపూ 

దాహారణ ద్విపదాద్య నేక క్ కావ్య రచనాంగములు గలిగి పాఠ్య గయ 

నాట్వాదిక వినిధథ (ప్రయోజన సనాథమైన విపుల[ప్రక్రియగా బహు 

ముఖ పరిణతి కున్నుఖముగా సాగిపోవుచున్న యవగానమున కొక 

నిష్కుర్షతో లక్షణము చెప్పుట యసమంజసమని వారు తలంచి 
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యుండిన నుండవచ్చును. బేడా ఆ యిరువుకి కాలమునను యత, 

గానమునం (బధాన రచనాంగము శక యుండుటవలన (కడమ 

యంగములగు దింప పదాదుల లక్షణము నెట్లును వేణి చెప్పనే చెప్పిరి) 

దానినిగూర్తి మాత ముట్లు ప్రక్యేకముగాం జెప్పి యుందురు. 

అంతే రచనా (ప్రయోజన వై విధ్యముగల యవత్షగానమున 

పాక నిమ్కర్ష తో లతుణ నిర్వచనము సేయం బూనుటన్న ది యేనాం 

డై నను గష్టసాధ్యమైన పనియే. ఎట్లు చెప్పినను నది యపర్యా_ప్తమే 

కావచ్చును. కాని యతుగాన మొక కస్థితికి వచ్చి (క్రమ (క్రమముగా, 

త్యరితగతి నంతరించుచున్న యా నాయ దాని లవణ (ప్రక్రియను 

నిర్వచింప వలసి వచ్చినచో వెనుకటి దాని బహుముఖమైన పరిణామ 

చరిత్రను, విపుల లక్ష్యుకో న వేశలమెన సామాన్య స్వరూపమును 

దృష్టిలో నుంచుకొని మజీ నిర్భచింప వలెను. 

సాహిత్య (ప[కియా పరముగా, స్థూలముగా యక్షగానము 

సీనాడిట్లు నిర్భచింప వచ్చును, 

యతశుగానము నం దితి వృత్తమెట్టిదెనం గావచ్చును. రచనా 

(పక్రియ (శ వము గాని, దృశ్యము ముగాని కావచ్చును. ఏ(ప్ర[క్రియ యందైన 

గీతి భరము విహితము. అందు రాగ తాళములలో నొక దానికి గాని 

శెండింటికిం గాని తగు (వాధాన్యముగల రచనా విశేషములు (కేకు, 

దరువు, పదము, కీర్యన మొ.) ద్విపద  (మంజరియును), పద్యములు 

(జాత్యుపజాతి వృత్తములు, అర్థ పద్యములు, సం, క్లోకములును), వచ 

నము (సంధి ప్రయాజనాత్శకముగాని సంవాదాత్శేకముగాని, వర్ణనా 

త్ర క మైనను గాందగును. చూర్చికల్పు విన్నపములు మొ!) గద్య(ప్రభే 

దములు) నుండదగును. వలాది గీత (ప్రబంధ విశేషముల (పయో 

మైచ్చికము. 



యతగానము దైశిష్ట్యము 
Qa 00 

మన సాహిత్య (పక్రియ లన్నిట యతగాన మంతటి విశిష్టత 

గల (పక్రియ మజిలేదు. దాని యోగ్యతల న్మీక్రింది విధముగ బరి 

1. అది సర్వోపభోగ్యమైన సమాహార కళాస్వరూపము: 

అనలా మన పూర్వ మార్షవాజ యు మంతయు. బండితోపజ్ఞి 

మెనది. దేశివాజ్బయమెకు.. నాం 'బామరొ పజ్ఞమైన ది. ఆ మార్ల జ 
పండిత్ పామర వాజ్బయ(ప్ర క్రియలకు దత్త ములసను సామరస్యము 
సాధించినది యక్షగానము, ఆ పండితు లక్కువగా (బౌహ్మణులు, 

నాగరికుల్కు రాజాస్థానాగ్రితులు;  బెశికవు లెక్కునమంది య్య్రాహ శ] 
ణుల్కు జానపదులు, శాజాశ్రయము నవేక్షీంపనివారు యక్షగాన 

మన్నికులముల యన్ని తరగతుల కవులకు (బదర్శకులకు నాశయ 

మిచ్చి కోటలోని రాజుగారికిని బేటలోని (ప్రజలకును సమానముగా 
నాదరపాత్రమైనది. మన ఇండి డిత వాబ్బయము నూటికి. తొంబది 

త 'మ్మిది పాళ్ళు వాఠ్య(_ప్ర యాజ నాత్శకమైనది మాత మే. యత 

గానము వాఠ్య గేయ నాట్యాదిక బహు[పఫ యోజనముల "క్రేక్ర' వాక్యత 

సంఘటించి మన తెనుగుజాతియొ క్ర చిరంతనమైన గానకళాభీరుచికి 

నాట్య కళాభి మానమునకును నిదానముగా నిల్చీనది. 

2. వివిధ (కియాను బంధము: 

-ఈవిషయ ముపరి విపులముగా నిరూవిత మెనది. (ప్రబంధము, 
కలాపము ఉలాప్రబంధము, కొరవంజి, వీధినాటకము, మార్షనాటక్రము 
బొమ్మలాట, జం౦ంగముకథ హరికథ, ఆధునిక రంగ స్థ సల నాటకము 

మొదలగు వివిధ (ప్రయోజనాత శ్రకములై. బయశ్వెడలిన (ప్రక్రియ 
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లతో యకుగానమునకుగల సంబంధము సమగ్రముగా మన వాజ య 
పరిణామ చరిత్రను సమిశ్షించుట కుపకరించును, ఇట్టిన్నిటితో 
సంబంధముగల సాహిత్య (ప్రక్రియలు మిక్కిలి యరుదు. 

ఏ, బహువిధపద కవితా (పభేద సమీకరణ := 

యత్ష.గానము సాధించిన (ప్రజనములలో నతి పథానములై నవాని 

లో నిది యొకటి. పాల్కురికి సోమనాథుడు మన పాచీన చేశీయపదవా 
జృయరీతులను గొన్ని టని వెరొ_-నియున్నా డు - తుమ్మెద కదములు 

(పథాతీపడములు, వెన్నెల పదము, వాలేశు పదములు, నివాళి పద 

ములు ము॥. అందులో జాలప నములు నేడు సామమా(తావళిష్టమ్ములె 

నవి. అతని తరువాతం గొన్ని వెలసినవి. అవికూడ లశ్షణమునకంత 

లొంగుబాటుకాని గుణము కలిగియుండుటవలన, మార్గ్లసాహిత్వ్య (ప్రవ 

ణులు (ప(కియాసాల భ్యపరాయణుల్సు నెన మన లాతుణికుల యువేక్ష 

నలనను సిపాటికి నశింపవలసినదే కాని యెట్టి రచనా విశేషమునై నం. 

డనలో నిముడ్భ్బుకొనలగల యతుగానము ధర మా యని కొన్నికొన్ని 

సంర క్షీ ంపంబశుచు నచ్చినవి, అట్టివానిలో ముఖ్యములు *- వలలు, 

ధవళ నోభానములు, జోలలు, సువ్వాలలు, అల్లో న ₹ళ్ళు, అనువులు, 

త్రీభంగులు, (తి స్తబకలు వెన్నెలపదము మొ! - ఆంధజాతీయసంగీత 
వాజ్మయ చరిత్ర రచనకుం గొలమానము యక్షగానము. 

4. వస్తు వైవిధ్యము ౩- యక్షగానేతి వృత్తములలోం బౌరాణిక 
ములు స్థలపురాణగాథలు, చారిత్రకములు, -తాతఈత్కా-లికములు, 

సాంఘికములు, జానపద గాథలు, క ల్యాణక థలు, తత్త నవిషయక 

-(- తంజావూరి య, గా. పదముల లతి విశిష్ట మైనవి, వాని6 గురించి చూ, 

ఆనుబంథము (2) (నా * తంజావూరు పద వాబ్బయము ౫ అను వ్యాసము -- 

సంస్కృతి. జులై, అగష్టు, 1956.) . 

28 
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ములు మొదలగు పలు తరగతులకుం జెందిన వెన్ని యోగలవు, 
ఇంతటి వస్తు _వెవిధ్యమును (బదర్శించినది మన పూర్వవాబ్బయ (ప్రక 
యలలో మతి కానరాదు. 

5. రన విషయిక వై శిష్ట్యము :- 

వున పూర్వ (ప్రబంధము లెక్కువగా శృంగార (ప్రభానములు, 
యతుగానములో శృంగార (పథానము లనేకము గలవు. దవ్నణాంధ్ర 
యకత్షగానములు చాల మట్టున కట్టవే. ఆంధ బేశ య. గా. లందును 
నష్తుమాయా విలాసము, విపనారాయణ చరితము, మృత్యుం 

జయ విలానాదు లెన్ని యో యట్టివి కలవు. ' యతుగానములందు 
ఏర కరుణాది రసములకును విశేవ (ప్రస క్తిగలదు. అందులకు సు(గ్గీవ 
విజయాదులే తార్కాణము. వస్తు వెవిధ్యము విశేషముగాంగల 
యక్షగానము నైక రసాశయమగుటలో వింతలేదు. అయితే హాస్యరస 
విషయమున యక్షగానమున కొక (ప్రక్యేకత గలదు. హాస్యము సర్వ 
జన మనః పరమైనది. మన (ప్రబంధములలో, అసలు యక్షగానము వినా 
పూర్వవాజ్ఞుయ మంతేట నా రస (ప్రస క్షి యతి విరథము. యక్షగానము 
తత్ర యోజనములలో జనరంజకత( మొకటి (ప్రధానమైన దగుటచే 
సెంగ్సు సింగడు కటికము సుంకరి కొండయ మొదలైన తన సాంప్ర 
దాయిక పాతల దాగరమున హోస్యమును బహుభొంగులుగా? (బదర్శిం 

చుచు వచ్చినది. (పాయికముగా యత్షగానము అందంతో యింతో 
హాస్యరస స్పర్శ లేనిది యుండదన వచ్చును. హోస్య (ప్రథానములై న 
య. గా. లలో తంజావూరి వానిదొళక (ప్రత్యేకత, 

6. చందో వైవిధ్యము ;- 

యతగానము లందనేక చేశి గీత (పభేదములతోపాటు గద్య 
పద్యములు, ద్యోపద, రగడ వికృతులగు "రేకులు మొదలగు బవ ప 
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విధ చ్చందస్సులకును దగిన (ప్రసక్తి యుండుటచే నందు మన పూర్వ 

వాజ్ఞుయ (ప(క్రయలగు చంపూ (ప్రబంధ ద్యిపదో దాహరణ నత్రకాదుల 

యొక్క ఛందః ఫక్కికలన్ని యు నిమిజిపోయిన వనవచ్చును. తదుపరి 

ఆధునిక యుగోన్నుఖముగా వికసించుచున్న యక్షగాన (ప్రక్రియలో 

హరికథలు మొదలగువాని యందలి తొపహారాలు, డోరాలు, మంజరి, 

లావణి మొదలగు ఛందస్సులును నూత్నముగా వచ్చి చేరినవి, 

ఏనాంటికైన నాంధ చృందస్సంహితా సర్వస్వము తయారగు 

నవకాశమే తటస్టించినవో దాని కపురూపమైన సామగిని జాల 

సరఫరా చేయగలదు యక్షగానము. 

7. భామా వైవిధ్యము :- 

'తెనుగున యక్షగానములు సాగర తీ రాం మండలములు 

(ఒరిస్సా సరిహద్దులలోయభాడ ఉదా :- రాయనుడ భావమకలాపము), 

రాయలనీవు తెలంగాణము, దవ్నీణబేశమున తంజావూరు, మధుర, 

మెసూరు, పుదుక్కోటటు తిరుచునాపన్సీ, నేలము, "చెంగల్పట్టు 

మదరాను, మొదలగు వివిధ (ప్రబేశములలో నెక్క_డెక్కడ తెలుగు 

భాష వ్యవహరింపం బడినదో యక్క-డెల్ల వెలసినవి. ఇది యొక 

భాపా వాజ్మయ చరిత్రలో మిగుల నపూర్వమైన విషయము. అట్లు 

వివిధ [(పాంతములలో వవిధ కాలములలో వివిధ కులముల వారిచే 

వ్వ వహారింప(బడిన భాపాఫకిి కల కాకరము లగుటచే నాయా యత, 

గానములందు మన కోశముల శక్కు_ని పదజాలము, (పయ్లాన్న 

విశేషములు, జాతీయములు మున్న గు విశేషము లెన్నెన్ని యో కలను, 

అందుచే భాపావిషయికమైన పరిశోధనలో. గూడ యవగానము 
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తన నైశిప్ట్యమును నిమావించు కొనలదు. 4 ఈ బహుళాంధో కీ 
మయ (ప్రపంచమున మన వాజ్మయ (ప్రక్రియ లన్నిట యక్షగానముగే 

(పథాన జ్ఞానము, 

8. లోకవృ త్త ప్రదర్శనము :- 

ఈ విషయమును దలస్పర్శముగాం బరామర్శించి సోదాహాగర 

ణముూా నావిమృరింపవలె నన్నచో నది యొక (ప్రత్యక (గ్రంథమునక 

సామ్మ(గి యగును. (అది యాం[దుల సమ్మగ సాంఘిక చరిత్ర రచనక 
దోహదము కాగలదు) అందుచే. నత్యంతే ముఖ్య విషయముల 

మాత్ర మిట స్టాలీ పులాకముగా స్పృృశింప6 బడును. 

(ప్రజా సాహిత్య మనం బడు దాని కంతటికిని (బతినిథి నంటిడి 

యక్షగానము. సాహిత్యమును (బజా సన్నిహితము చెసి (ప్రజా హృద 

యమును సాహిత్యములో. (బతిబింబింప జేసిన (ప్రక్రియ యది. రాజూ 

స్థానములలో విద్వత్కవులు వెలయించిన వాబ్బయములోం బాండిత్య 

(ప్రకర్ష కును గవిళతా చవుత్క్యూతికిని గల (పాధాన్యము లోకవృ కే 

చిత్రణకు లేక పోయినది. అక్క-డక్కొడం గొన్ని (పబంధములలో 

లోకము పోకడ కొంత కనంబడినను నది యనమ(గముగా నొక్కొక 

పుడు కృతకముగను గూడ నుండును. య. గా. ల శెక్కువగా (గ్రామ 

నీముకే పురిటిండ్లును రంగభూములునై నవి. యక గాన కన్రలును 

(బదర్భ్శకులు నెక్కువ మంది రాజసన్నానము లవేన్నీంపని సామా 

న్యులే; అశేష (ప్రజానీకము యొక్క వెేేపషూమోద నినోదములే 

వారి పరమ లత్ష్యములు. ఎన్నియో యక్షగానములలో నితి వృత్త 

ములు పౌరాణికములే మైనను గొన్ని యక్షగానములు పండితోవ 

_ విలక్షణము లగు తంజావూరి య గా. (పయోగ విజశేషములంగూర్చి 

కొంక విషయము ఆంధపత్రిక సారన్వతాను ఒంధము ద్వారా (_పకటించియుంటిని, 

కాలక్రమమున నవకాళశము చొప్పున గడమవిశేషములను వెలువరింపం గలను, 
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జ్ఞములే మొనను గొన్ని రాజాస్థాన రంగభోగముల పొందినను 

వాని ఛావలో, ఛావములలో, నా గేయచ్భృందస్సుల తీరు తీయ 

ములలో నా యా పాతల చిత్రణలో, సన్ని వేశముల సంఘటన 

ములో? (బజాహృదయము, లోకము పోకడయు. (బతి ఫలించును, 

ఆ (ప్రతిబింబనము నిరాడంబరముగ నిసర్షమధభురముగా _ నుండును. 

యతగానములు దృశ్య (ప యోజనాత కములు గూడ నగుట చేత 

నందలి లోక చిత్రణ సన్ని వేశములు వా_స్హవికతకు సన్ని హితముగా 

నుండును. కొన్ని యశక్షగానములలో సన్ని వేశములు మా(తమే కాదు 

కథావస్తువులే పూర్తిగా లోక సిద్ధము లైన సందర్భములును గలవు. 

మన యక్షుగానములలో లోకవృ_త్తము నధికముగా6 (బద 

ర్భించనవి తంజావూరి యశుగానములు. వానిలో. దాత్కాలిక విష 

యములు నితివృ_్తము లై నవి. (ఉదా:- విజయ రాఘవాస్థానకృతులు. 

పొౌరాణి కతి వృత్తములకుం గూడ దాత్కా-లికవిషయ స్పర్శ తజచు 

కొన్ప్సించును. (ఉదా $ా ఇావా రాజాస్థానకృతులు ). అవి రాజాస్థా 

నాగశ్రితులైన విద్యత్కనుల చేతనే రచింపంబడినన్కు స్వయముగా 

రాజకవుల చేతచే రచింపంబడినను వానిలో గోచానాకిలి కడనున్న 

కోల కేతని మొదలు కోటలోపలి రాజు గారివజకుం గల పలు తర 

గతుల రాజోద్యోగుల వేవషఛావలు ఆయా రాజల యావార 

వ్యవహారములు, ఆహారవిహారములు, నగరిము  స్పీదు కొలువు సింగా 

రము, ఆస్థాన విద్వాంసుల యచ్యా తద్యాలు, ఏపాగాథలు, వీవా 

హోది సందర్భములో బురోహితుల సంభాననల తేగనులు, ము త్త 

దువల ముచ్చటలు మొదలైన విషయములు గలను. ఆంధ "దేశ 

తెలంగాణముల యకుగానము లందును నిటీవలి వానిలో లోక 

వానన తెక్కునగా స్ఫురించినవి. ఆ యా యతగానములలో సవ 

తుల క్రాయ్యములు, నుంకరుల యాగడములు, మంత్రసాని దెప్పిళ్ళు - 
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ఇవి కాక గొల్లలు, ఎముకలు, జు, పంబవాచ, సురికీలు మొద 

లగు జాతుల చరిత్ర, నారి వాలకములు మాటల తీరు, వృత్తులు, 

ఆశయములు విశా(సములు ముదలగు విషయము లెన్ని యో నారి 

వారె కే బొట్టులతం గూడం చేటపడం గలవు, ఇంత విపులముగా 

లోకరీతి (ప్రదర్శన (ప్రయోజనమును యత గానము సాధింపం గలిగి 

నట్టు మన పూర్వసాహిత్య శాఖలో మజీ యెద్దియు సాధింప లేక 

పోయినది. లోకవృశ్తే (ప్రదర్శన (ప్రయోజనాత్నికతనే యుత్తేమ 

సాహిత్య జీవ లత్షణముగాం బరిగణించు చున్నా రీనాండు దేశ 

దేశాల సాహిత్యసకకవ్రతులై న పెద్ద పెద్ద భపండితులు. రచనా 

(పౌథిని బల్ యక్షగానము లన్ని టి ను త్తమ సారస్వత (కైణిగా జవు 

కట్ట సమకట్టుట సాహసము కాని లోకవృ త్త (ప్రదర్శనాది (ప్రయోజ 

నముల దృష్టి వైనచో యక్షగాన వాజ్బయము యొక్క విశిష్టత 

కాదన రానిది, 

9. దెశినాటక కళా (వాతినిధ్యము :-- 

స్టూలముగా. జూచినచో దేశి వాబ్భుయ మంతయు మధుర 

కవితాశాఖకుం జెందిన గీత్ (పబంధముల (ప్రాచుర్యము గలది కావున 

నట్టి గత (ప్రబంధముల శెన్నిటికో యక్షగాన మాకరమగుటచేత యత. 

గానమును వేళి వాజ్మయ కోనముంతటికినిం (బతినిథి యనం జేల్లును. 

కాని యతుగాన మనంగా నీయనాడు గానప[కియగాం గాక రూవక 

(ప్మకయగాం బదిగణింపం బడుచున్న ది. అయితే యత్షగానమునకు 

ముండే చేశమున ఏథి నాటకములు (పచారము నందుండినను, అది 

యా పీధినాటకములతోో నేకమై నాటక్ళప్రక్రియగా రూపొంది నాటక 
శబ్ద వాచ్యమునై, మధ్యలో మార్లనాటక (ప్రభావము సోకినను దన 

వ్య కిత్వమును గోల్పోక కలాపము కొరవంజి మొదలగునవి చేకశ్లీయ 

దృశ్య రచనలుగా రాపొందుటనే తన (ప్రక్రియాసన_త్సే (మును దానము 



(పథమభాగము 228 

చేని బొమ్మలాటలకును వాటమైన వంత పాటగా బరిఢ వి ్ రీయుండుటం 

జేసి దానిని చేశిసరణికిం జెందిన నాట్యకళా ప్రపంచమునకు గూడ 

దగిన (పతినిధి యనుటలో వి పతిప త్మియుండ రాదు, 

10. విశిషతలలో విశిషత :- 
, (మం ల 

అంధ కర్ణాటక తమిళ తుళుఃభావ. లన్ని టను యత్షగానములు 

వెలసినవి. యక్షగానము గ్యాత మాతో ప్రజీవి యగు నొక (ప్రత్యేక 

గాన శైలిగా నెన్నడో కన్నడ దెశమునం దే (ప్రాదుర్భవించి యుండిన 

నుండవచ్చును, గాని యశుగాన రచనకు మన యాం(ధ మున నున్న ౦త 

(పాచినతాసితి కడమయెడలం గానరాదు. ఆంధులు 17వ శ్ర తాబ్దిలోం 

దమిళ కన్నడ సీములకు విస్తరించి యుండిన కాలముననే, తంజూ 

పురాంధ నాయక రాజుల యాస్థానము లో యతుగానరచన జగసాగి 

రంగభోగము పొందుచుండిన కాలముననే (క్రమ(క్రోమముగా కన్న డాది 

భాపాకవులును నొంద రాకృష్ణులె యతగాన రచన కుష(క్రమించి 
యుందురు. మన వాజ్ఞుయ (ప(క్రియలన్ని యు నొక్క యవగానము 

ఏనా తదితర భాషా (సంస్క తాంగ్రాదులు) వాబ్బయములనుండియే 

(గహింపబడినట్లు చెప్ప్తకొనవలసియున్నది. (ఉదాహరణ (ప్రక్రియ 

గూడ నిందుల కపవాదమగునేమా !) అందుచే యతుగానము (పకి 

యగాం బురాకోతిహాస శతక (ప్రబంధాదులవలెం గాక మన వాబ్బ 

యములో స్వతంతమైన మన తెనుళుదన ముట్టిపడ్కు మనవాజ య 

వ్య_క్రిత్వమును బట్టి యిచ్చునట్టి (ప్రక్రియయనియు సీయొక్క- సాహిత్య 

(పక్రియ వివయముననైన చెనుళపవారు మణీయొకరి కనుకార్యులు 

కాంగలిగిన (ప్రతిష్ట డక్క-6 గొందురనియు. జెప్పందగియున్న ది. ఇంత 

* తుళు భాషా యక్షగానమున కుదాహరణ మిదివజకుల జేర్కొనం 
లేదు. అందు వెలసినవి కొద్ది, పంచవటి?) మొదలగు య, గా. పేరు కొద్ది 

ది 
నినిపించుచున్న వి, 



224 ఆంధ్ర యక్షగాన వాజ్మయచరి త్ర 

యేల! తెనుగు యవత్షగానము తమిళనాడు నడిబొడ్డగు తంజావూరిలో 

మహారాస్త్ర్యప్రభువుల లేఖనులమై ౯ గూడ నాట్యముచెసిన దనగా దాని 

ఘనత యొట్టిదో యిస్తే యూహింపవచ్చును. 

ఉపసం హృతి 

యక్షగాన మనునది (ప్రౌఢ వాజ్మయ శాఖ కాదనియు నది 

యేదో యొక పావుర వాజ్బయ (ప్రక్రియ యనియు నొక యపోహ 

కొందబు పండితులలో నుండుటకద్దు. పండిత్ కవులెందణో యక్షగాన 

రచన చేపట్టిరను విషయము, యక్షగానము పండిత సాముర వాజ య 

ములకు సామరస్యము ఫటించినదను విషయమును బూర్యోో క్రములు, 

అసలు (ప్రాథియన్నది రచన నాశ్రయించి యుండును గాని (ప్రక్రియను 

బట్లి కాదు. యవక్షగానములందు పండితో పజ ములందు (వొథి సమృద్దిగా 

గలదు. ప్రాఢ వాబ్బయ మనయిడు (పబంధములందు వేలవము లై నవి 

లేకపోలేదు. పండితోపజ్షిములైన యకుగానములందును నవి జన 

సామాన్యాను రంజనమున కు ద్రైలింపం బడి నవి కాయబట్లి (ప్రబంధము 

లందలి శ్రబ్రాశ్రయమెన (పొఢి యంతగాం గానరాక పోవచ్చును 

గాని వానిలో భావాశ్రయమెన (ఫ్రాఢికి లోటు లేదు, 

అదియుయగాక వందలకు వందలుగా వెలసిన మన యక్షగాన 

ముల క_ర్తలందణును విదగ్ధులై న విద్వత్క-వులు కారు గాని యక్షగాన 
రచనమన్న సంగీత నాట్యాది బహుళ కళా పరిజ్ఞానము లేనిదే 

కేవలము సాహిత్య పౌరోహిత్యము మాత్రమే చేసికొను కవిమా(తు 

లకే కాదు - ఉద్దండ పండితులగు మహాకవులకును గలము జరుగని పని, 

యావదాం[థ వాజి (్రాయమునను బహుముఖ వై విధమును, 

వైళిప్యమును గలిగి విశాల సాహిత్య శాఖగావిలసిల్లిన (పక్రియ యక్ష, 

గాన మొుక్కటియే. 
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l 

యక్షగాన |1పధాన రచనాంగములు 

ఛ౦దస్సు 

యవతగాన (ప్రధాన రచనాంగములు శేకులు, దరువులు, ద్విపద 

పద్యము, గద్యము, పదము త తృత్స భేదములు "దేళిసరణికి. జెందిన 

బవావిధపద కఏతాగీత (పబంధరీతులు. ఆయా రచనాంగ (ప్రఖేదముల 

ఛందస్పంగీత్ (పక్రియగూర్చి లత్యులక్షణ సమన్వయ పురస్సరముగా 

సవివరమైన విచారణ మొనర్చుట యనగా నదియొక (ప్రక్యేక పరి 

శోధనకు విషయము ; ప్ర క్యేక మొక బృహద్గ )౦థమునకు సామ(గి. 

ఇపుడిచట నందు ముఖ్యములై న వానివిషయము (గంథవి స్పరభీతి నతి 

సంగహముగా) సమా శ్రీ ౦ంపయుడును. 

1. రకు - రగడ 

“ఆయాయి రగడ భేదములు రేకులు పెక్కులమరు'-లక్షణసార సంగ్రహము (111. 102) 

ఆదినుండి యనేకాం(ధ యవగానములం దతి (ప్రచురముగాC 

గనుపట్టుచున్న జంపె (తిపుటాది కాళ లయా(శయములగు రచనము 

లను మన లాత్షణికులు శేకు లనియు నవి వివిధ రగడ వికృతు-₹- 

- ఇవి జై కౌళీయ జాతులనియు, (అనలా 'జీశీయగీత (ప్రబంధముల నియర్థము) 

రగడయొక ఇాటు(ప్రబంధ నునియు మన లాక్షణికమతేము (చూ, కావ్యాలం కార 

చూడామణి (1౪.40); లతుణసార నంగహాము 11,128-140, ఆప్పక వీయము 

1. 30, 1V.290. అప్పకవి నుతేమున రగడయే కాదు గద్య, ద్విపద, మంజరి, 

దండకము మొ|| కూడ చాటు (పబంధములే, 

1-29 
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లనియు గుర్తించిరి. (చూ, చ్మితకవి పెద్దన లత్షణసార సం(గహము 

2-141. అప్పకవీయము 4-8089. వారు చెప్పిన లక్షణము పూర్యో కృము) 
ఇవియే (పొచీన కాలమున. (బసిద్దములై యుండిన. జక్కుల శేకులె 

యుండవచ్చును. (జక్కుల రేకులు _తాళ్ళపాకవారి సంకీర్తన లక్ష 
ణమునన్సు లక్షణదివిక యందును బేర్కొనంబడినవి. యతశుగానోత్స 

తికి జక్కుల  జాతికిని సంబంధము నూహించుట  సమంజసముగాం 

దోంచుచున్న౦ందున గాన కశ్లా(ప్రావీణ్య విశుతలగు నా జక్కుల పురం 

(ధుల పాటలనందగు నాజక్కులశేకులే 1 (పాచీన యక్షగానము రూప్పు 

శేకలు తీర్చి దిద్దిన గానరీశులై యుండునని యూహింపనగును.) ఈ 

రేకుల సూల పకృ యగు రగడ (పాచీన కన్నడ లాకుణికుండగు 

నాగవర్శ (కీ. శ. 12వ శతాబ్ది) వేర్కొనిన “రభుటా బంధ” మే 

కావచ్చును. 

“గణ నియమ విపర్యాసదొ 

శెణె వడె దొళ్చెసదు మాత్ర సమనాగి, గుణా 
(గణియ మత దింద తాళద 

గణన గొడం బట్టుదదువ రఘటా బంధం" 

ఛందోంబుధి శ్రి __ 222 

అనలా గణ నియమము విపన్యాసమున్నను సమసంఖ్యగల 

మాత్రలతో దాళబద్ద మై యుండున దని యర్థము. ఇది మన రగడ 

లతుుణమునకు సరిపోవును. 2 కన్నడ వాబ్బాయమున రగడ చాల 

కాలమునుండి (ప్రచారమున నుండినదని తెలియుచున్నది. తెలుగున 

1. రేక లనంగా పాటలు లేక పదములని (గహింపనగును. మన లాక్షణి 
కుల వక్క-ణను బట్టి పాట అందలి పాదము, చరణము, దళము అనునట్టొక పంక 

వెచక ము"గా -నెంచ వచ్చును, 

2. సంగీత రత్నాకరమునం రాహడీ, యనుపీర నొక (పబంధ ముదాహరింపం 
బడీనది. ( ఓ--295 ) కాని యది బహుపాదములు గల వీర రసాత్మక మైన సం[గామ 

రచిత స్తుతి యని మా(తము సేర్కొ_నం బడినది, దీని లవణ మపర్యా సప్తమ, 
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నిది 11వశ తాప్పనుండి కొంత వాడుకలోనుండినట్టు రొజు రాజు కోరుమి గ్ర 

శాసనము వలన గుర్హింపనగును. పాలకురికి సోమునాథాది కవులు 

(ప్ర ల్యేకముగను, ఉదాహరణముల నడుమును, శీనాధాదులు చంపువుల 
నడుమను రచించుచు వచ్చిరి. 8 రగడ మనలాకుణిక పరిగణనమున 
శెక్కుటకు (క్రీ.శ. 1400 పాంతమున నుండిన విన్నకోట పెద్దన కావ్యా 
లంకార చూడామణియె (4-40) మొవలు. కాని యందలి లక్షణ 

మపర్యా_ప్రము, నవవిధభములై న రగడ (పభేదములను [బ(ప్రథమముగాం 
బరిగణించి లక్యుపూర్వకముగా లక్ష ణనిర్యచనము చేసినవాండు క్రీ.శ, 
15 వ శతాబ్ది పూ ర్యార్థమున నుండిన అనంతామాత్యుడు, (చూ, 
ఛందో దర్పణము శి. 53-61) అనగా నపు డపుడే యాం(ధ దేశమున 
జక్కుల శేకులు (పచారము పొందుచు. బండితుల చెవులకు నెక 

జొచ్చినవని చెప్పనగును, (ఆంధ వాజ్బయమునం (బ(ప్రథవముముగా 

యత్ష.గాన (ప్రశంస వచ్చిన భీమఖండము, జక్కుల పురం[థి పాటకుం 
(బసక్సి గట్లిన [క్రీడాభిరామము నాకాలము నాటివే.) 

అనం తాదులు చెప్పి న నవవిధ రగడల గతి లవణము లెట్లి 

పనలూ 3- 

1, పాయ (పచారమను దానికి - 4 సూర్య గణములు. 

౨. తురగ వల్లనమునకు - రి నూ. ౫ లు (వా, (ప్ర. కు శెట్టింపు ) 

5. వజయ మంగళమునకు - 16 నూ, గ, లు, (తు. వ.-నరు రెట్టింపు) 

4, ద్వ్యిరదగతి - నగ్క నలల్క, భల, సల, తృ ర గణములలో  నేవో 

నాలుగు, 

8. విపులమైన రగడ చరిత్రకు (శ్రీ కోరాడ రామకృన్ణయ గారి డేశి, శ్రీ ని. 
వేంకటరావుగారి ఉదాహరణ వాబ్మయ చరిత చూడందగును, 
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ర్, జయభ [ద - దరద గలిక్స్ శెట్టింపు. 

6. మధురగతి - ౫, భా స, నలు గణములలో చేవో నాలుగు. 

7. హారిగతి - మధురగలతికి "రెట్టింపు. 

రి. హరిణగతి - ౫౫%, భా స్క నల గణములలో  నేవోశెండు సూర్య 

గణ పూర్వక ములుగా నుండును. 

9. వృవభగతి - హరిణ గతికి రెట్టింపు. 

అనంతున కర్యాచీనులై న లాక్షణికులు రగడలం గూర్చి 

చెప్పిన వారెల్ల నీ తొమ్మిది విఫములనుగూర్చి మాత్ర మేచెక్చిరి. 

అనంతుని లక్షణమువే పునశ్చరణ చేసినారు. కాని తంజావూరి మహో 

రాష్ట్ర (ప్రభువగు శహోజీ విష్ణుపల్లకి సేవ్నాప్రబంథభమున “మయూర 

గతిరగడ * యను నొక (క్రొ త్తచేరు వినవచ్చినది. 

అందలి ఉదాహూరణవము :- 

“మారమణి వల్లవ కుమారమణి మోదం 

బూర గరుణింపను మయూరగతితో నే 

తేర మది నిన్ననిటు దీర్ణమగు దండైన్ 

భారముగ రాజిలెడు పల్లకియు వచ్చెన్” 

కడపల నొక్కమాత (లఘువు) తక్కువై నది కాని కడమ 

యంతయు ద్విరద గతియే. అసలీ రగడలన్నిటం [బధానములై నవి 
నాలుగే గతులు - వైనుదాహారింపంబడీన వానిలో 1, ౨, కి ఒక్క 

గతి తరగతిశే చెందినవి. అశు 4-5 ఒక్కొ_కు తరగతి. 6-7 ఒక 

తరగతి. 8-9 ఒక తరగతి. ఇళ్లే చిత్రకవి పెద్దనాదులు యకుగానపు 
శేకులందు నాల్లువిథములై న రగడగతులనే చెప్పి యున్నను నవవిధ 
ములు నంను గ అర్థము లగుచున్న వి, 
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ప్రక (బకృతీము వారుచెప్పిన లక్షణమునకు లత్యుసమన్వయ 

(పయత్నము £- 

1. తిపుట రేకు కా వృషభగతి ౨ పాదములు - 7 లఘువులు 

ఉదా :- రుద్రయ సుగ్రీవ విజయము నుండి. 

“' లలితగా(తుడు సభచరితుడు దళిత శ్యతుడు సుజనమి(తుడు 

నలిన నేత్రుడు కందుకూరి జనార్హనుండు ” 

వృషభగతి పాదమున నేడేసి లఘున్రల దళములు నాబ్లుండును. 

"రెండు పాదములందెనిమిఏ. అంబేడు లఘువులను దొలంగింపలా నట్ట 

దళము లేడగును. మోంది యుదాహరణమునం జవరనొక్క- లఘువు 

తక్కువై నది కాని (అది పాటలో సద్దుకొని పోవును) లశ్షుణము 

సరిపోయినది. అందున్న స ప్తలఘుక దళము లేడే. “త కిటకిటతేక- 

తకిటకిటత క ఇట్టవి మజీి రెండావృత్తులు, చివర “తక్కొ-తే 

కటి - ఇది. త్రిపుట యొకుపు.. (వృషభగతి కనుగలములై న 

రచనాంతరములు గలవు. అవి స్థలాంతరమునం (బస క్కములు ). 

2. జం సెరేకు :- ద్యిరదగతీ ౨ పాదములు -1 లఘువు (చివర) 

ఉదా :- ఓబయ గరుడాచలము నుండి. 

“" సురరాజ సన్నుతికి సురుచిరాధర మతికి 

కరుణా రసోన్నతికి గరుడాద్రి పతికిన్ ” 

లవణము సరిపోయినది. _ ఇందు ఫపంచమా[ తాక దళములేడు కలవు, 
ఎనిమిదవ దాన నొక్క లఘువు తక్కువ. *కిటతకిట - కిటతకిట,.. 

తక్రిటా * అని జంపి యొడుపు. 
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క. రచ్చ రేకు :- తురగవల్లనము గతి. 

ఉదా - అక్కయ కృష్ణవిలా సమునుండి. 

“' పికిలి పువ్వు లెడల నెడల బెనచినట్టి పూలదండ 

లొక యొయార మమర నొప్పు కొప్పుజుట్టి 23 

ఈ యుదాహారణమునం దురగవల్లనము గతి గలదు, కాని 

యీ అక్కయ కృత్యంతర మే యగు భీమసేనవిజయమునందు గల 

రచ్చ ₹ేకులలో వృషభగతి విశేషము. ఉడా £- 

“ సమ్మతింపక రేపు మాపని జాగుసేసే తావుగాదిది 

కొమ్మ దయనిటు చూడునిను నే నమ్మినాడన్ '"' 

కంకంటి బాప రాజు విషుమాయా వీలాసమునందలి రచ్చ రేకులు నిస్తే 

వృమభ గతిశోశే నడచినవి. (చూ, వావిళ్ళ (ప్రచురణ. పుట 

17. 86) అందు తురగ వల్లనగతి కనుగలము లై న రచనాంతరములును 

గలవు ( అవి స్థలాంతేరమునం (బస_క్షములు ) 

4. ఏకతాళి :- మద్ధురగతి, 

ఉదా :- నుగీవ విజయము నుండి. 

“ ముక్కులు చెక్కులు మూపులు వీపుల్ 

పక్కలు పిక్కలు బరులును దరులున్ ” 

లక్షణము సరిపోయినది. ఒకొక దళము చతుర్మ్నాతాకము. 

“త్రరిక్రిట- తరికిట” యను నొడుపుగలది. (ఏక తాళ శుద్దసూడ 

జాతి గీత ప్రబంధము సంగీత దర్పణమున జెప్పం బడినది. 

చూ 4-క్లో 417) 



అనుబంధము 231 

5. అటతాళ ము :- పాదమునకు 24 మాతలు. 

ఉదా :- ను(గ్రీవ విజయమునుండి 

“ చంపజాలక విడిచిపెట్టిన సరకు గొనక, వీడొక 

తెంపుగల మగవాని వలెనే తిరిగి వచ్చెన్ ” 

లతుణము మొదటి పాదమునకు మాత్రమే సరిపోవు చున్నది. 

ఒకొ-కచో మొదటిపాదమున మా(తాధిక్యమును జూపట్టుచున్న ది. 

అందులకును సు. వి. మే తార్మా-ణ. 

ఉదా:-“నిన్న నీచే భంగ పడి చెడి నేడు వచ్చునే పోరికిన్, దిరిగియు 

'పన్నతనమున నొక్క బలియుని (ప్రాపులేక”' 

ముఖ్యములై న రగడ గతి (ప్రభడము లెల్లను (దిపుటాదుల 

యెడ గతార్గములై నవి. అందుచే అట తాళమునకు మా(కాౌ సంఖ్య 

. మ్యత్రము సూచింపం బడినది పెద్దన చేతను, అప్పకవి చేతను. శాని 

దీనికిని యొక గతి కలదు. కస్తూరి రంగ కవి హరిగతి కట తాళమును 

"బేర నెను. (చూ. ఆనంద రంగ రాట్బందము) కాని యట 'శాళమున 

నడుమ దేలి పోయినను నెత్తుగడ నుండి చివరంటనున్న గతి హరిణ 

గతి లేక వృషభ గతి కాని హరి గతీ మాత్రము గాదు. ఒక్కొక 
చో అట తాళమునకుం దురగ వల్లన గతియుం జూపళ్తైడు, వెంకటాద్రి 

సుభ(చా వివావామున “*అటతాళం - తెగమానం” (?) హా 

“* నెలత మోముసాటిరాక నీళ్ళలోన కమలములును 

నిలువలేక సిగ్గుచేత తలలు వంచె నందురూ *' 

అట తాళమును గూడ శేకు లనుట కద్దు. గోపాలుని సింగయ 

ప్రభావతీ (పద్యుమ్నమున “ అటతాళశేకులు ” ఉదాహారింప: బడీ 

నవి. అందు లత్షణమున విశేవము లేదు. 

మన లావ్షణికు లుడాహరించిన యీ యెదు రకములును గాక 

శేకు లింక ననేక విధములై నవి యకుగానములలోం (బయుకృములై 
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నవి. అయితే యించు మించు (ప్రతిశేకు నేదోయొక రగడ .గతికి సన్ని 

హితముగా నుండును. కొన్నిట గతి భేదము వేర్కొనయడక రగడ 

లుదాహారింపం బడిన'్లు కొన్ని టం దరగతి వరం గాక యు త్తే రేకులే 

యుడాహరింవం బడినవి. అవియుః. (బాయికముగా నవవిధ గతులలో 

సదోయొక దానికి జెందును. అట్లివి "కాక (ప్ర ల్యేకముగా నొకపేరం 

"బేర్కొనం బడినవియు లాక్షణికులు వేర్కొననివియు నగు వానిలో 

ముఖ్యములు గొన్ని :- 

1. ఆదితాళరేకులు:- ఉదా: సిగయ (ప్రభావతీ (ప్రద్యు 

మ్ను మునుండి - 

“ బిగికౌగిట నతి విగియగ నొత్తిన 
నొగిలిన బిగి చన్నులు వగమీరన్, * 

ఇది యచ్చముగా మధురగతి. 

2. మటిమెరేకులు:- ఉదా = చిన కపోతయ్య వీరచోడవ్య 

చరి(తనుండి. 

“* కట్టపొడల దుప్పటమ్ము పెట్టుకొనగ చిలువసొమ్ము' 
పుట్టు తిరిపె మడుగు నమ్ము తిట్టవలదు వెనుక మమ్ము ౫” 

ఇందలి గతి తురగవల్లనము. ( పెద్దన, అప్పకవి తురగవల్లనము 

రచ్చ రకు గతిగాం చెప్పిరి). ఇట్లిదే “*మక్షై *” యనువేరం కొన్ని 

యత్షగానములందు. గన్పట్లు చున్నది, 
2 

ఉదా వ విష్టుమాయా ఏలాసముమండి 

“ జాజుకొప్పు చూచి యొకండు జంకెనలకు (బమసియొకడు 

ఓరచూపు జూచి యొకడు తారతీరు జూచి యొకడు" 

“మాట” మర్ణ లేక మళ్య శబ్లభవమై యుంకును. మళఠ్య సూళాది 

సప్ప తాళములలో నొకటి, 
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లి. నడరేకులు :- ఉదా :- (పభావతీ (ప్రద్యుమ్న ము నుండి 

“సరులో తావుల గురులో స్త్రీలను 
మరులు కొలుపు మచ్చరులో జాణ” 

ఇందు మధుర గతి స్పష్టపడినది. టి త్త “నడలు” అనువేర నొక రచనా 

విశేషము గలదు. ఉదా:-- 

(అ) '* అనిలజ చని యాతని దోడ్కొని ర 

మ్మని నను ఇనుజుడు విని యిట్లనియెన్ ‘6 

- బలభోదదాసి కపోత వాక్యము. 

(అ) “ హారునిన్ సురనది ధరునిన్ విష సం 

హరునిన్ వీమ శంకరుని గొలుతున్.” 

— ఏర చోడవ్వ చరిత్ర. 

(ఇ) “గట్టు రహి గను పట్టు దీని చను 
కట్టు గనం దమి పుట్టు (బో. ” 

వ విహ్లు మఘాయరా విలాసము, 

ఇందు (అలో నెక్కువగా, (ఆ) లో గొంతవబకు మధుర గతి 

స్పష్టపడినది. (ఇ) లో మాత్రము ద్విరద గతి కన్చట్టుచున్నది. 

“మధ్యమనడలు” అను నింకొక రచనా విశేషము గలదు. అందును 

ద్విరద గతి కన్సట్టుచున్న ది. 

ఉదా :-- కపోత వాక్యము నుండి 

“సూర్యుండే సు(గ్రీవు సురలెల్లం గపులైరి 

ఆ రాఘవుడు విష్ణుం డశురేశ వినవె. ”' 
I-30 
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4. వెండిరేకు ;- ఉదా :- గిరిరాజు లీలావతీ కల్యాణము నుండి! 
పాయక యొ క్కెదనమ్మా - పూల  పాన్సున వసియించవమ్మా 
పోయివచ్చిన సుద్దికొమ్మా - మాకు -- పొందుగ తెలుపుమో యమ్మా, 

ఇందోక తూగు గలదు కాని రగడ గతి నేర్చఅించుట కష్టము. 
5. కులుచరేకు : ఉదా :- కపోత వాక్యము నుండి? 
నన 

“మందారములు మంచి చందనంబుల మీద 
సందడిగ బారు గురవింద కీగెలునూ'” 

ఇందు ద్విరద గతి స్పష్టపడినది. 

6. పాళిరేకులు : ఉదా -నిమ్మానాధుని గురునంబి చరి(తనుండి- 
“ తాళములు మద్దెలలు ఢక్కి-యు. 

దాంబురల్ వాయింపంగా ” ॥ ౧|| 
తాళమాన మొకింత దప్పక 

వాలుగంటి నటింప(గా” |౨॥| 

గతి స్సురణను బట్ట యో పాళిచేకలందు మూడు వారిణా గతి 
దళములు మింద నొక ద్విరద గతి దళమును బాద లక్ష ణమని చెప్ప 
నగును. కాని (గంథాంతరము లందీ పాళిళేకులు విలక్ష ణముగాం 
గన్పట్టు చున్న వి. 

ఉదా :- వర వోడవ్య చరి(త్రనుండి-- 
“అప్పరో నీ విపుడంపిన పులగము 
ఒప్పుకొనియె భావ కోలా లా... 
కురిసె పువ్వుల వానలూ, యింపుగ 
మెరసె దేవ దుందుభులూ,.” 

' (అ) బౌళిరేకులు = (ఆ) బౌళరచ్చలు ;- 

ఉదా :- ఏర చోడవ్య చరిత్రనుండి. 
(అ) “భావా మెరిగి భీమ భావాకు పులగము 

వేవేగ నిమ్ము వివాదమేటి కై *” 
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(ఆ) తేజాముతో కన్నపు తేజినెక్కి జనులు 
పూజా శాయాగ దిరుగు జేజే కు జేజే. 

పాటలో మా(తాకాలము పొడిగింపు వలన. దూ గేర్పడు పనికి లక్షణ 

నిరేశము చేయుట కష్టము. 

8. ముఖారిరేకులు :- ముఖారి యొక (ప్రసిద్ద రాగ (ప్రఖేదము, 
నా 

శేకులు తాళ (పధానము ₹ైనవి. ఇట్లొకరాగము వేరితోం గలిసి 
రేకులు బుక్కొ_వు సాంబయ్య బల్లాణ రాజు చరి(తేము నందొక-నో 

మాత్రము కన్ఫ్సట్టుచున్న వి, 

ఉదా 3 

44 వస్తూ వాహనా భరణములు వన్నెగ బాణడి దుప్పట్లు 

విస్తారా భణతినొసగరా 1 బల్లాణరాయ 

హస్తి భూమోణు కర్పితము గాను ॥ ” 

వంద... ఇ ఆది “ఎలి” వల గ న్పట్టుచున్నది. 

“ అరరెకులు 85 లేక “ అర్షచం[దికలు ష్ 
ధ్ ధి 

చిత్రకవి పెద్దన, అప్పకవి (త్రిపుట) జంపె మొదలగు 

శేకులందు సగము పరిమితి గలవి అర్జచందిక * లని నూచించిరి, 

ఇట “చంద్రిక” యనయణా లేకు - అనరా చందశేఖ (శేకు 

“శేఖా” శబ్దభవము కావచ్చును. ) అని యర్థము చెప్పవలెను. 

ఉదాహరణ కావ్యము లందు రగడ భేదము లగు కభికోత లిక 

లెట్టినో యక్షగానము లంది శేకులు నర్ధచందికలు నట్టివి. అనేక 

యకుగానము లం దర్లచం(దైక లను వేలే కన్సట్టును. కాని 

ఓ. ఇది తాళ్ల పాక వారి సంకీ ర్లన లక్షణము నవివ పద్యృమున. బేరొ_నం 

బడిన అర్థచం్యద్ర పదము గాదు. దాని లక్ష ణము దీనికి నప్పదు. 
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కొన్నిట * “* అర్హ రేకులు” అను వేరును గన్సట్టుచున్న ది. మన 

యత్స.గానము లందు శేకు లెంత [పాచీనములో అర్లచం(దైకలు నంత 

(పాచీనములే. చక్రపురి రాఘవాశార్యుని విప్రనారాయణ చ! 

(త్రము రుదకవి నుగ్రీవ విజయము పాపరాజు విష్షుమాయా 

విలాసము మొదలగు ననేక యతగానము లందర్భ చంద్రికలు 

గలవు. (వి. నా. చ., ను. వి. లం దర్ధచం(దికలలోనే వవ్యుంతములు 

చెప్పం బడినవి). (పాయికముగాా శేకు లెన్ని గతుల నుండునో అర్హ-చం 

(ద్రికలు నన్ని గతుల నుండును. సుగ్రీవ విజయమున వకతాళి జంపె, 

(తిపుటలలో అ. చం. లు గలవు, (చూ. కవీలేశ్వుర పురము (ప్రచు 

రణ. పుటలు 2, 14 17). ఒక్కొకఠకచో నర్ణచంద్రికలకు రాగములు 

గూడం బేర్కొనం బడినవి. 

ఉదా ;-పోలుగంటి వెంకట కృష్ణయ్య శారద కొరవంజి నుండి:- 

“ పన్నీట జలకంచు బాగుగా నాడెన్ 

సరిగంచు చీర చుంగులు దీర్చి కొట్టెకా”” మొ. 

5. లక్షణా కల్యాణము (ఆం, ప. మం. (పతి), 

జక గమనిక ?- నాగవర్మ ఛంవోంబుధి యందు (111. 264-56) రభుటా 
బంధ (పభేదములు7 6 జెప్పిన మందానిల లలితోత్సాహ లతణము లచ్చుమచ్చు నరు 
నగా మన మధుర, ద్విరద, తురగవల్లన గతుల రగడలకు సరిపోవుచున్నవి. 
అంటే (V౪, 810) ఇప్పబడిన ఛందోవతంన లక్షణము మధుర గతియే. ఇ6క ఛందోం 
బుధి యందు రగడ [పభేవములుగా. జెప్పంబడక పోయినను దది కారము లనందగు 
షట్పదీ[పభేదములు గత్తి సన్ని హితత్వమును బట్టి శరషట్పది పరివర్ధినీ షట్టదులు మన 

మధురగతికిని, కుసుముషట్సుది వార్థికషట్పదులు ద్విరదగతికిని, భోగషట్పది వాయ 
(ప్రచార ౫తికిని, ఛామినీషట్పది హరిణ ౫తికిని దీటుగా నున్నవి. ఆయా రచనా 
ప(కియల (పచార (పా-వీనతకు నూచకముగా నీ విషయ మిట నుటకింపణబడినది. 
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తాళములు 

కన్నడ లాక్షుణికుడగు కవి జిహ్వాబంధకారుడు వీక 

(తిపుటాదులను దాళములుగా “రఘటా” భేదములుగా. బరిగణించి 

నాడు. మన కస్తూరి రంగ కవియుం దన యానందరంగ రాట్బంద 

మున నవవిధ రగడలకుం డాళములను బరిగణించుచు జంపె (తిపు 

టాదులను దాళములుగా. బేర్కొనినాండు. అతని పరిగణన :- 

(1) వారిగతి :- ఆటతాళము ( కాని వారిగతి మధురగతికి 

"రెట్టింపు, మధురగతి ేశ్రతాళము చిత్రకవి పెద్దనాదులు చెప్పీరి. అది 

కుదిరినది. వారిగతికి నేక తాళ మే కుదురును). 

(2) హయ (ప్రచార తురగ వల్లన విజయ మంగళములు - 

రూపక తాళము. ( రచ్చ శేకునకుం దురగవల్లన గతిం చెప్పిరి పూర్వ 

లావణికులు ) 

(క) మధురగతి - ఏకతాళము. 

(4) దరద గ త్రి విజయ భద - జంపెతాళము. 

(5) హరిణగతి, వృషభగతి - (త్రిపుట తాళము, 

(కి, 4ఉ 5 ల విషయము పూర్వలాతణి కో క్తికి సరిపడి యున్నది. ) 

ఈ జంపె (తిపుటాదులు మన యక్షగానములందు. గొన్నిట 

జంపు (తిపుటలని మా।త్రము, కొన్నిట జంపె శేకులు; (తిపుట రేకులు 

ననియు గొన్నిట  జంపెతాళము (రతిపుటతాళము ననియు. 

'బేర్కొనం బడినవి. అనలూ శేకులనణా దాళ (ప్రథానములును రగడ 

వికృతులునై న గేయరచన లను సిధ్ధాంత మేర్చడు చున్నది. 
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అసలి జంప్కె (త్రిపుట, అట, వక్ర రూపక  తాళములును 

(ధువ నుళ్య తాళములును గలిసి సూళాది స ప్పతాళములుగా సంగీత 

పపంచమున సిదములు, (కుకు C (బైణధి రం 

“*ధథుదో మర్దోరూపకళ్చ రుంపతాళ తృతీయకౌ 

అడ్డతాళ శ్ల్చైక తాళీసూడ తాళా భవస్త్యమీ ”' 

-- చతుర డామోదరుని సంగీత దర్పణము. 

వాని లక్షణములు సంగీత దర్పణాది సంగీత శ్యాస్త్ర (గంథములందలి 

తాళాధ్యాయమునుండి యెటు నగును 

(యంప = జంపె తృతీయః = (త్రిపుట; అడ్డః = అట లేక ఆట) 

మన యశకుగానములందు వీని [పాచుర్య [కమమిట్లుండును :- 

జంసపె (తిపుట, అట, ఏకు, రూపక, మఠ్య, (ధువ. 

ఇందు మొదటి నాల్గింటికి నుదాహరణములు మోందం జూపం బడినవి. 
కడమ వాని కుదాహరణములు :- 

1.ధువతాళ ము. 

““ కోలుకో లెన్నయని కుందరదన లారా 
చాల నాడుదము రారే శాహేందు ముందజ ”” 

వ. మర్యతాళము, 

“ సరస సద్దుణుండూ శాహ భూ వరుండూ 

ఆరయ మెచ్చనతడూ ఆడుద మిపుడూ” 

లే. రూపకతాళ ము. 

““ కోలు కోలె యనుచు నాడి కొమ్మలార నేను శహభూ 
పాలు చేత బిరుదు లందెద బాగు మీను ” 

_ గిరిరాజ కవి వాద జయము నుండి. 



అనుబంధము 239 

జంపెవిషయమున నొకౌశెండు విశేషములు గలవు. 

1. కుఖుచజం పె: మొదటి పాదము రెండు జంపె దళ 

ములు, మోద నాజు మాత్రలు; రెండవ పాదమున శేెండు 

జంపె దళములు మాూ.6ంద రెండు మూ(డు మాశత్రలులును గలిగి రెండేసి 

పాదములకు? (బాసవిహిత మై యుండు నది. 

ఆదా ఫా గరుడాచలము నుండి 

“ ఎవరి పడుచవె నీవు కొమ్మ, నాతో 

వివరింపవే ముద్దుగుమ్మ *' 

2. ఎటుకలజం పె:- అక్క్క_జము ! దీనిగతి జంపి లవ్షణ 

మగు ద్విరద గతికాదు. రచ్చశేకున వలెం దురగ వల్లన గతి గన్నట్లు 
- ౯) రి 

చున్నది. రెండేసి పాదములకు. (బాసవిపాతము 

ఉదా :- గురునంబి చరి(తనుండి 

“ యత్న పెట్టినారుచూడు పాపకర్ములెల్ల రాజ 
రత్నమా పరామరీంచు రమణ మా మొరాలకించు ” 

ఈ స పృ తాళములు గాక యితరము లనేకము య. గా. లందు 

వాండ బడినవి, అం దాది తౌళము ముఖ్యమైనది... అదియుదాహృత 

పూర్ణము. మిగిలిన వానిలో విశిష్టము _లాక్రమూ(డు మాత్ర మిట 

నుదాపహారింప6 బడును, 

1. అ ఘు శే? ఖ ర ము : విలా లది నారదుని. సంగీత మకరందము 

నందును (నృత్యాభ్యాయము, శాళ'లక్షణ (ప్రకరణము - న్లో 61) 
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పార్శ్వ చేనుని సంగీతసమయ సారము నందును (7-57) తాళ (పళ 
దముగాం బేర్కొనం బడినది, అందు “*వ శీనసవిరామేణ 
లఘునా లఘు శేఖరః ” అని దీని లతణము. ఇది పాపరాజు విష్ణు 
మాయా విలాసము (4 సారులు) అక్కొ_య కృవ్టవిలాసము చెం .., 
కొలంది య, గా, లందు. (బయు_క్త్ర మైనది, 

ఉదా:- వి మా, వి. నుండి 

“ నన్ను ధిక్కరించినాడు నారదుండు నాతి రితి 
నున్న నిన్ను గన్న (బమసి నన్ను నిన్ను మజకు ననుచు *? 

ఇందలి 'తుఠళగ వల్లన గతి గమనింపం దగినది. (కృ. వి. డిటో) 

౨. రచ్చతాళము:. “రచ్చతాలే లఘు; (పోకో దవిరామః ప్రకీర్తితః ” అని సంగీత్ దర్పణము. కాని మన లత్యుములు కొంత 
విలక్షణముగా నున్నవి :- 

“కొలిచి రంబుజ సంభవాదులు, తెలివి మీజిన (బహ్మవాదులు 
బలహరాది సుధారసాదులు, భ క్రి యుక్తులు వెలయ సాదులు ** 
విస్గుమాయా విలాసము. 

6 మువ్వలు గదలకుండ, ముచ్చువలె వచ్చి దండ 
పవ్వళించియే ముండ, పాలు (తాగు పొట్టనిండా 97 

= అక్కయ క్ర అప్తవిలాసము. 

మొదటి దానిలో వృషభగతి స్పష్ట్రపడినది, “రెండవ దానణహాడ 
నొక గతి కలదు గాని మొదటి దానికండ్వా విలక్షణముగానున్న ది. 

త. చిత తాళము: సంగీత్ దర్పణమున దీని లక్షణము :- 
“అణు(దుతో భవేద్య త్ర చిత తాళ; (పకీర్తి తః 

(దుతేశ్వేకతాలీ స్యాక్ కథితా భరతాధిభిః *" 
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ఈ చిత తాళమున కొక్క. లక్షుము గన్పట్టు చున్నది. 

“చితవన్నెల పట్టు కోక లతి 

చితముగా గట్టె నొప్పుగాను 

దండి వెలయు ధళ ధళ మని డాకాల 

'పెండెము బెట్టెను బిరుదుల పొగడన్” 

—_ విశ్వేశ్వరుని ధర్మపురి మహాత్య కము. 

ఇందు( గొజువడిన గతిసమత గాన కాలమున నణు (దుతివలనం 

జాడవచ్చును. 

గమనిక :- శహాజీ త్యాగ వినోద చిత్ర (ప్రబంధమునం (బద 
ర్భిత మైన తాళ వైవిధ్య నె చితి మింతింత గాదు. అందు బనవ 

నంకరము, వానుమత్కుంభము మొదలగు బేశితాళ వికేవషములును. 

గలవు, సంగీతజ్ఞులకా (గంధము ప్రత్యేకము పరిశీలనా రము, 

1-31 



2 దరువు 

2069 206% యక్ష గానంబునకును 
పద్య గద్యంబులు బహువిధ తాళముల్ 

రేకులు గూర్చవర్తిల్లు ; నాట 
కమున కట్టుల పద్య గద్యముల్ దరువులు 

విరచింప వింతగా పరిఢవిల్లు ? 

ఇది 17 శతాబ్ది నడుమ నుండిన గణపవరపు వేంకటకవి లవణ 
శిరోమణి (ఆం. సొ. ప, నం. తి! ఎ) (పథమోల్లాస మందలి వక్క_ణ, 
దీనినిబట్టి యక్షగానములు వేజనియు నాటక ములు వేజనియు చరెంటను 

పద్యగద్యములు సమానములై నను య. గా. లందు శేకులును. నాట 

కములందు దరువులును విశేషము లనియు ననా? శేకులును దరును 
లును వేజనియు చేర్పడుచున్నది. అట నాటకము లనగాం బూర్యము 
మనకు. దెనుంన మార్గ నాటకముల వంటి నాటకములులేవు కావున 
వేంకట కవి యు బ్రేశించినవి ఏధి నాటకములు గావచ్చును. వీధి నాట 
కము యత్షగానముల పుట్టును పొలశువలు వేజు వేటు కాని కాల 
(క్రమమున యత్షగాన మొక రూపక (ప్రక్రియగా బరిణత మగుసరి! 
"రెండు నెక్రమైపోయి. యుండవచ్చునను నూపహ కవక్రాళము గలదని 
మోదం జెప్పబడ్నది. నాటకములని వేర్కొనంబడిన వానిలో యక్ష 
గానలక్షణములు,  యక్షగానములని వ్యవహరింపంబడీన వానిలో వీథి 
నాటక లత,ణములును -- ఇట్లు అన్యోన్య గుణ సం[కమణము గల (గ్రంథ 

జాలమెంతయో గలదు. (అట్టి య. గా. నాటక (గంథజాలమంతయు 

సీ (గంథము ద్వితీయ భాగమున సమిాశ్షీ ౦పం బడినది) అక్ష “దరు 
వులు” గల యత్గానము లనేకము గలవు. శేకులగు జంపె, (తిపుటా 
దులు గలిగి నాటకము లని వ్యవహరింపం బడిన (గ౦థము లెన్ని యో 
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కలను. ౪ జంపె (తిపుటాదు లనేక య, గా. నాటకములందు దరువు 

లనియే వేర్కొనంబడినవి. (చూ, ద్వి. భా.) కొన్నిట వట్టి “దరు 

వులు* గా మా(తమే పేర్కొనం బడిన వానియందును జంపె (తీపు 

టాది తాళ గతులను స్పష్టముగా గుర్తింపవచ్చును. తరువాతం దరు 
వాతీ దరువులు రాగ తాళోభయ (పథానములుగను రూపాందినవి, 

అసలు శేకనునది ఛందో నిచ్లేశముగల లాశకుణిక నామము, దరువు 
సంస్కృతే నాటక్రములందలి (ధువ వలె (ప్రరోజన వ్యవహార నామము, 
అందుచే దరువు రచనలో చేశాన గావచ్చును లేక తత్త్పఎయోగ 
సందర్భములకు. బనికివచ్చు నెట్టి గేయ రచనయైనం గావచ్చును. 

దరువు (ధ్రువా శబ్దభవమని పండితుల తలంపు. సంస్కృతే 
నాటకములందు (ధువాగానమునకుం (బస క్తి కలదు. భరతుని నాట్య 
వా స్రుమున ద్వ్యాతింఛాధ్యాయ మున (ధువా వధానముగూర్చి (వశే 

కముగా జెప్ప బడినది. అందు (ధువాగానము (ప్రవేశావ్నేప నిప్కా 
వు (పాసాదికాంత రములఅని పంచవిభ ములుగా? జెప్ప బడినది. సంగీత 

సమయసారమున (ధువ వకాదశ విధములుగా జెప్పబడినది. కాని 

నాట్య దర్పణ, భావ (ప్రకాశ, వసంత రాజీ యాద్య నేక (గ్రంథము 
లందు భరత మతమే పునశ్చరణ చేయం బడినది. నాట్యదర్పణమున 
(ధ్రువా లక్ష.ణమునకు లత్యుపురస్పర మైన చక్కని వివరణయు, సమన 

యమును గలను, ఆ యా లక్షులక్షణములను జూచిన-వో. బరిణత 

(ష(క్రియలగు మార్షరూపకములందు (ధువా శ రయకూజనమున కొర్ర 

సాంశేతిక (ప్రతిప్రత్సి యున్నట్లు తోంచును. మన యక్షగానపు దరు 
వులయెడ నట్టి సాంశేతిక (పతిప త్తి యంత కానరాదు. భరతాదులు ' 
చెప్పిన (ప్రావేశిక్యాది పంచవిధ (ధువలలోం (చావేశిక (ధువకు 
మూ[ఠతమే మన యత.గానములందు విశేష (పస క్లీిగలదు. భామ 
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కలాపాదులందు నర్వాచీన య. గా. లందును బొ(త్రలు తెర బయ 
ల్వెడలు సందర్భము లందున్న దరువు లీ కోవకు చెందును. కాని 
యట పాత్ర ప్రవేశ సందర్భములందు గల _దరునులను (బా వేళిక 

(భువ లనుకొనుట తప్ప నండాసాంశేతిక (ప్రతిపత్తి చక్కంగాం బాదు 
కొనియుండ లేదు. 

ఆదా :- 

“ పవిశతః పా(తీసన్టీ రసభౌావ ప్రకృత్యవస్థాదికం (ప్రవేశ 
కళ్చేనోచ్వ తే తదనుసాకేణ కేమాసమాసోక్యా దలంకృతం య(ద్రూ 
పకం గీయతే స్మాపవేశః (ప్రయోజన మస్యా ఇతీ కణీ (ప్రావేశికీ ” 

ఇందుల కుడాపారణ అనర్భ రాఘవమున స్వా(శ్రమ రక్షణా 

రము రామాకర్థ ణార్భ మరుదెంచిన విశ్యామి[త్రుని ఆదిత్యోదయ 
థి ఎ థి 
వర్ణనా వ్యాజి (ప వేళ సందర్భము. ఇంత “పకడ్ బంద్*” గా నుండదు 

మన దరువు లక్షణము. వసంత రాజీయః లతణము మాత్రము కొంత 

సరిపడునట్టున్న ది. 

ఉదా :- 

“సూచనే పాత భేదానం తత్స భావార్థ సూచనీ 

యా గీతిః సాధ్రువా తుల్య సంవిధాన విశేషణే, 
(ప్రవేశ సూచకా దౌతు (ధ్రువా (ప్రావేశికీ మతా.”' 

ఇట్టి సామాన్య లవణము మన య. గా, లందలి పాత (పవే 

శపు దరువులకు సరిపోవును. 

* ఇది యిఫ్రు డుపలబము గాదు. నాచెండ గోపమంతి (పబోధ చందోదయ 
ఇ య 

నాఖ్యానమున నీ వ. రా. నందలి |ధువా లశ్న్షణ మావారింప. బడినది, 
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14-15 శ తొబ్బుల నుండి మన వాజ్ఞయమున (ధువా (ప్రశంస 

వినంబడు చున్నది. భీమఖండమున [పావేశిక (ధువాగాన (ప్రసక్తి 

గలదు. సింహాసన ద్యాకింశికలో (ధువా (ప్రబంధము ేరొన 

బడినది. తాళ్ళపాక వారి సంకీర్తన లత్షణమున “దరువు వేర్కొనం 

బడినది. 16శ, చివరినుండి య. గా. లలో “దరువు” కన్పట్టును. 

పోను పోను య. గా. లలో “దరువు” నశే పలుకు ఒడి హాచ్చినది, 

నూర్ల రాపకములందు వలెం బంచ్భప కార సాంశేతిక (పతిప_త్తి లేక 
పోవచ్చును గాని మన యకీగానము లందు దరు వనేక (పయాజన 

ముల కుపయు_క్ష మైనది - పాత్రీవర్ణన, (ప్రవేశము, న్వీయోదంత 

కధనము, పా(తాంతరములతో సంవాదము, (పకృతి వర్ణన, సన్ని 
వేళ వర్తన, కథానుసంథానము మొ... ఇని బవాుజయతు.గాన 

సామాన్యములై నవి. విశేషములు గొన్ని మచ్చుముక్క లుదా 

హాదింపం బడును, 

1.కొరవ౦జిదరువులు:.- ఈ పేర విజయ రాఘవ చం 

(దికా విహార విజయ రాఘువ క ళ్య్యాణాదు లందు కొరవంజి వేషభాషలు 

వర్మి తములై న దరువులు గలవు. 

ఉదా ౩- మాళవి - తివడి ((తిపుటు 

“* జింకపొక్కిటి యసట దీజిన | 

చిన్ని తిలకము మించగా 

సంకుకడెములు నూరు వ(జపు | 

సంది దండలు మెజయ(గా వచ్చెనెబుకత వచ్చె॥ ” 

ఆరజముగా, నెరిక వోసిన 
సొరిదిబచీర చెజంగులు 

|. 

పాదముల రాడగా ॥ వచ్చె! 
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గుబ్బచన్నుల మీద జేర్చిన 

గోవకెంపుల పేరులు 

గబ్బిగా గురిగింజ పూసల 

కంట సరులై మించగా ॥వచ్చె॥ 

£. జ క్కి ణిదరు వు:-జక్కిణి యొక నృత్య విశేషముగా 

బృహ ధ్రైశ్త్యాది (గ్రంథములందుం జెప్ప పడినది. తదుపయు క్షమ్రైన గీత 
(ప్రబంధ విశేషమే యీ జక్కిణి దరువు. 

ఉదా : తీరుమలకవి చిత్రకూట మాహాత్మ వ్రమునుండీ :- 

ధన్యాసి._ ఆది 

సకల నటన విభేద చమత్కార (ప్రకార 
ప్రకటన కరణి సమరథు 

' నటనుతు మేటి భోజాణురే 

నటన సురధాణురెే 

సురుసమ్ముణు కొణు ర్ర॥ 

లి. గుజరాతి వగవింత కోపు దరువు :--ఇదియు. జి[తకూట మాపో 

తరము నందలి చే. ఇదియు నభిన యోప యోగి యెనదే, రెండింటి 
యందును భాపూంతేర [ప్రయోగము గమనింపం దగినది. 

ఉదా ;-- అసావేరి - యుంపె 

ద్వారకాధిపు నటన పరవిణుతు మిరే 
తుమెచచారు పదపదుమ భంజనవరు సామిరే ధోరుకే 
భక్తమందారురే మేరునగ ధీరురే॥ 

4. కోలాట దరు వు:- ఆడు పిల్లలచే దండలాసక శ్రీడావసరము 
లందు పాడంబడుట కుద్రిష్టమ్నులెనవి. అడుగునకుం దగిన నుడుగు కోలు 
కోలను నార్భటము, క ఛికీ వృ_త్సియు. దీని (ప్రత్యేకతలు. గిరిరాజు కవి 

వాదజయ మందలి కోలాట దరువు లుదాహృత పూర(ములు. 
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5. కోలాటవర్హ ము:- ఇదియు నొక విశేషమైన దరువే. 

కోలాటకు దీనికిని సంబంధములేదు. కోలాటదరునునకును దీనికి నిపోలిక 

తక్కువ. దానిగతి వేజు, దినిగతివేజు. ఇందు.* కోలు కోలు’ అను 

నార్భటములదు. మజీ దీని కాజేశెట్లు వచ్చినదో ! 

ఉదా : ఆలూరి కుప్ప నార్యుని పార్థ సారథి విజయము నుండి ;-- 

రాగం = భైరవి 

తొడరి గోవులకు దూడలను విడువకనూ 

విడివడిన లేగలను బడిబడి కట్టకే నూ॥ 

కాచిన యట్టి పాలకడవలు డించకనూ 

కాచక నిడినపాలు కాచుటకు తోచకనూ ॥ 

వెలయు శ్రీగోపాలుని వేణుగాన మాలించి 

వెలువడిరి గోపికలు వింత వింత వైపుమించి॥ 

6. వృత్త దరువు:- ఎత్తుగడ వృత్తమై సగములో దరువు 

ధోరణికి దిగిన నది వృత్తదరువు. (ఇచే వృ త్తార్రమనియుం- గొన్ని ట 
వ్వవహరింపంబడినది. 18 శ. కి ముందిట్టివి కన్సట్టుట లేదు.) 

ఉదా : ఎలయ చంద తారా విలాసమునుండి :-. 

తోడి రాగము 

వృ. “ సుందరమైన రూపమును జూచి మనంబున నాస చేతుగా 

నందమునొంది తార హరిణాంకుని (ప్రక్కను నిల్చియేమిరా 

ద. దంధాన సేయగ నేను మారుని “బారి 

తొందర కోర్వగలేను 

ఉందము కుందగ చిందర జెందుచు 

కందువ లరయుచు సందున. బొందగు....దం.'” 
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7. టప్పాదరువు ;:- భీమసింగి కవిరాజు రాజారాణీ విలాసము 
నందును, వెంక టక్ళష్ణా జెట్టి శివపారిజాతము నందును గలవు. (శా, 

శా. మి న టు(మీోాలును గలవు. టప్బ్పాలు టు(మోాలును మరాటీ గీత 

విశేషములు) వీని రచనయందు విశేషము కానరాదు. 

ఉదా ;-- శి, పా, నుండి: _ 

“ఇందుధరు నిందు దేవే చం(దవదనా 

ఇందుముఖి శ్రీపార్వతీ సుందరుని .... ఇందు” 

గమనిక : దరువులలో శహోజీ రచించిన దరువులకొక (ప్రత్యేకత 
గలదు. అందుచే నవి (ప్రత్యేకము (ప్రస కములు. చూ. అనుబంధము(లీ). 



లి ద్వి ప ద. 

శేకులు, దరువుల తరువాత్ యక్షగానమునం _ (బభాన మైనది 

ద్విపద. (ప్రాయికముగా ద్విపదలని యవగానమే లేదన వచ్చును. 

అది యవ.గానములో నెన్ని యవతారము లెత్తినదో చెప్పనలవి 

కాదు, ద్విపద దెళిచ్చంద మనియె యనే కాం విదా౦౦నుల 

విశ్వాసము, కాని సంస్కృతే _పాకృతము లందది చాల కాలము 

నుండి (ప్రచారమున నుండ్నట్టు తెలియు చున్నది. నై దిక వాజ్మయ 

ములో ద్యిపదా గాయ।తీ, ద్విపదా జగతీ, ద్విపదా శత బృహతీ, 

ద్విప దా(తిష్టుప్ , ది(పదా విరాట్ అను ఛందస్సులు గానవచ్చుచున్నవి, 

ద్విపదు ద్విపద్కి ద్వోపదిక, ద్విపథగ ద్విపదీ ఖండము. దోహా 

((పాక్ళతము) మొదలగు వివిధ నామములతో నొక బుగ్భదమనియు, 

గీత (ప్రబంధ మనియు, మాలతో వృత్తేమనియు ను బహు భొంగులుగా 

వివిధ (గ్రంథము లందు దాని (పశ క్షి కాన నగుచున్నది. ఆ (పస 

'యెట్టిదో అది మన దిగపదకు సరిపడునో వేదో చూతము:- 

1 వాచస్పత్వ్యనిఘ౦0టు వు: 

ద్విపదికా - ద్విపదీ ; స్వాన్టై క (హస్వః గీతి భేదే. “శుద్ధా 

ద్విపదికా గతిర్ణంభ లేత్యభి ధీయ తే” భరతః. ద్యిపదికయా దిశోనలోక్య 

ని శృస్వ స్వాస్రమ్” _ విక్రమోర్వశీయమ్. 

ద్విప దీ:-- బుగ్భిన్నే. (1) ద్విపద యుక్త గీతి భేదే, 

(2) మాకా వృతా భేదచ,. “ఆడా వట్కలమేతత్ తదను పంచ 

చతువ్కులమ్, గుర్వంతేం ది(పదిభవ తీవా వింశత్యష్టకలం దలమ్” 

“గాయ న్యేక పదీ ద్విపదీ చతుప్పద్య పదసి నహి పద్య సే” 
| - శతపథ (బాహ్మణము 14,8, 1510. 

I-32 
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2.శబ్రస్తోమమహానిధి :-- 
= ఇ అకమరదాశై మకామియా” బి 

టాప్ - భత్యాత్సదా దేశ, బున్వ శేసే ఛందో భేచే జేప్--ద్విపదీ, 

త. శబ్దార్టచింతామ ణి:- 

ద్విపదా -- సు? బుగ్వి శే పే. చౌ పాదావస్యాః సంఖ్యాస 

పూర్వ స్యేతీ పాదస్వ్యా_న్లలోపః - టాబ్బచీతి టాప్ _ పాదః పత్, 

*+ఓభరతనాట్య శాస్త్రము :- 

వి(క్రమోర్వశీయమున ద్విపదిక వేర్కొనంబడినది కాని యందు 
లత్యుములేదు. త ద్వ్యాఖ్యాత భరత (వోక్త ముగా ద్విపదిక లక్షణము 

నిట్లుటంకించెను. :-- 

“ శుద్దాఖజ్జాచద మాతాచ సంపూర్ణేతి చతుర్విధా 

ద్విపదీ కరణాఫ్యేన తాలేన పరిగియతే 

పాదేఛః పంచ భాగోనే జౌస్తః షష్ట ద్వీతీయ కౌ 

చతుర్చి రీదృశైః పాదైః శుద్దా ద్విపది కోచ్యతే. 
a= a న్ 

ఆర్హాంతేన్యే స్వరా నాహుః ఖండాస్యా చ్చుద్ద యార్ధయా 

షష్టేనైకేవన గురుణా మాతా ద్విపది కా మతా, 
జేయా శుద్ధెవ సంపూరా గురుణాంతేధి కేనతు. ”' 

ఇది భరతీమునం గన్పట్టుట లేదు. ఇచే యభథాతథముగ 

సంగీత రత్నా కరమున గలదు. (అధ్యా. 4 శ్లో, 214-217) కాని 

ద్విపదిక జం భో లా నామక మగు నొక గీతి శేదముగా భరతుడు 

చెప్పినట్లు వాచస్పత్యమునం గలదు కదా. విక్రమోర్యశీయమున( 
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జతురాంకమున ది(పదికకు లక్యుము లేదుకాని జ ౦ ఛభ్రి కే యను 

నొక గీతమునకు లశరుము గలదు. 

ఉదా :-- (పాకృతము) ఫా 

“ సహ అరి _ దుజాలిద అం 
ba చు 

సరవర -__ అమ్మి సిణిద్ధ అం 

ఆరవిల -- వాహ -_ జలోల్ల అం 

తమ్మ ఇ హంపీ - జు అలఆం” 

దినిపై రంగనాధుని వ్యాఖ్యానము :-- 

“ జంభలికా గీతి విశేష: తథా వాహ భరతః ఉద్గ్దంహళోది 

సకృదైె ప్రక ఖండొద్విశక లోధవా. య(తధువో ద్వి ర్వాభోగో (7) 

(ధు వేము క్తిః స జంభకం -- ఇత్తి “*వతమె సె స్రవనామ జంభలి కేతి 

మతంగ మతమ్. (ధువే ముక్తి రహితా పూర్వొక్త కలకత్షణ లక్షీ తా 

నేతి (శ్రీముద్భుట్టసో మేశ్వర చరణాః * 

(-ఈ జంభలికయే ది(పదిక భా పాంతేరముగు జంభలయగునా ?) 

ద. మతంగుని బృహదై శి :- 
టు 

“ యాస్మాత్ కరణ తాలేన ద్విపదీ వృత్త సంగతా 

సా భవెక్ ద్విపదీ నామ (ప్రోక్తా వస్తు విచక్ష తైః 

ఆద్యం పొద ద్వయం యస్యా దను [పాస వర్ణితం 

అనుప్రాస స్త్రృతీయేపి చతుర్ణేవాథ గీయతే.” 

6. జన్నాశయి :- అధ్యా. 5. సూత. 54 - 55 

సూ, * గణాస్త్రయో భంగ ద్విపదీ'' _ 

వృత్తి. (తయోగణాః (పతిపాదం భవన్తి చేజ్ 

భంగ ద్విపదీ నామ భవతి, గణాధికార వర్త 
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మానే పునర్గణ (గహణం చతుర్తఘూనాంచ 
సర్వేషాం గణానా మఖేదేన (గహణార్థమ్. 
ఇతరధాహి చకుర్తఘూనా మేవ (గ్రహణం స్యాక్. 

సూ. “చత్వారం పంచషట్ సప్తవా”' _ రర, 

- తస్యా ఏవ భంగ ద్విపద్యా న కేవలం తయ 
ఏవ గణా భవన్తి చత్వారో వా పంచవా 
షడ్వ్వా సప్పవా భవన్తి, 

సూ. “భాంతేవా” _ 56. 

వృత్తి. తస్యా భంగ ద్విపద్యా (ప్రతి పాదం గురురన్తేభవతి వా న వా. 

సూ ల (తింశర్ధా పరమా ” _ రై. 

* (తింశల్లఘవో యస్యా భంగ ద్విపద్యాః 
సా భవతి త్రింశద్దా పరమాధికా భంగ ద్విపదీ. 

తత; సర్వాభ్యో భంగ్మద్విపదీభ్యో యా వరమా సా 
(తింశర్ధా భవతి తదధికా నా స్ర్తి” 

సూ. “ద్విపద గీతికా పరా” _ కరి. 
వృత్తి. సైవ భంగ ద్విపదీ ద్విపదీత్సు చ్యతే గీతికా 

పరా భవతి చేత్, 

ఉదాహరణమ్ :_ (ఒక్కొక పాదము మాత్రము) 
“ కీణమంబు వా పీషు సరిత్సుచ సా(మృతం 

రక్ష్యమాణం బహు ధన మిహ భాగ్య విపర్యయే **? 
“ కరుణాకర నిష్కరుణేన వాయునా 

రిపు వారణ దాన గంధినా. *”' 

7. రత్నావళి :- ఇందు [పథమాంకమున ద్విపదీ ఖండమునకు. 
(బాకృతమున నొక లశుగ్రీము గలదు, అందుండి ఉదా ;- 



అనుబంధము 2593 

“కుసుమా ఉహ పి అదూ అట 

ము ఉలా ఇద బహు చూ అ ఓ 

కిధిలి అ మాణగ్గ హణఓ 

వా ఆ ఇ దా హిణ పవణట. ” 

(భావృప్రకాశమున “కావని మను నుపరూపకము “సభగ్ని తాళ 
ద్విపది ఖండ మాతా పరిమ్మృత” మనియు, “కల్పవల్లి 7” యను 

నుపరూపకము “ద్వి పదీ ఖండ గేయాఢ్య?” యనియు. గలదు. బాణ 

భట్టు కాదంబరి పూర్వభాగమునం 'ది(పది” యొక పాఠ్యవి శేవముగా. 

'బెర్కూనంబడీనది,. 

8. మానసోల్లాసము :- 

“(తయోగణా గుళ్చాంతే (పధమేధ తృతీయ కే 

ద్వితీయేచ తురీయెచ ద్వౌ గణా ద్వౌగురూ తథా 
జగణో నాత్ర కర్తవ్యో భాగాంతే యమకం భవేక్ 

ఇతి ద్విపదగ౦ నామా తస్యోదాహృతి రుచ్యతే. 

గాతవ్యః స్వరసంయుక్త స్తాలేన పరివర్శితః 

ప్రబంధో ద్విపదాభిఖ్యో గీతి విద్యా విశారదై: 
షట్కలో గణ అద్యస్య తతః పంచ చతుష్కలా 

ఆంతే గురు ర్ల్వితియే జః షష్టేచ ద్విపదీతుసా 

పాదద్వయాంతే క ర్త్హవ్యః స్వరన్యాసో యథోచిత; 

ఏన కేనాపి తాలేన గాతవ్యా ద్విపదీ బుధైః” 

9. సంగీత చూడామణి :- 

" సంస్కృతే యే ద్విపదగాః (పాకృతే దోహ కాశ్చతే 

అభీష్టమా (త తాళ; స్యా దాభోగో అన్య పదైః కృతః 

న్వరైర్నా్యసో విధాతవ్య తాళమాన ద్వయేన వొ” 

10. సంగీత రత్నాకరము: విక్ర వోోర్వశీయ వ్యాఖ్యాత 

భరతముని (ప్రో క్షమైనదిగాం జేర్కొనిన ద్విపదీ లక్షణము యథాతథ 
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ముగా నిందున్న చే. అదికాక * ది(పథ (పబంధ ”” మనున దొకటి 

నూ(_తా భదమునుబట్టి బవుభంగులై నదిగా, 'నిచే (పాక్ళత మున 
'దోహో యనియు. బేర్కొనబడినది. (ఈ దోహా” కు నాలుగు పాద 
ములు; 1, లి, పాదములకు పదుమూండును, 2౨, 4 పాదములకు పదు 

నొొకండును మా।తేలుండును, చూ, కోల్ (బూక్ . పుట 4198). 

సం. ర. వ్యాఖ్యాన (కళానిధి) క రయగు కల్రీనాధుడు “ద్యిపధం 

దోధక్ర మితి పర్యాయశబ్దా, తేన దోధకలక్షణమేవ ద్యిపద లక్షణం 
వేదితవ్యమ్. చదోధక లతణంతు భా భగా గితి” యని వక్కా 
ణించినాండు. 

11. సంగితసుధాకరము: 

“ కరణాఫ్యన తాలేన గాతవ్యో గమకాంతరే 

ఆభోగోన్య పదైః కార్యో న్యాస స్తాలా ద్విమానతః 

ద్విపదీచ భవవే దేవమ్ ”. 

12. కన్నడఛందోబుధిః ఇందు ద్విపద దువయి, దువవిగ, 
దువది మొ॥ వేరులతోం బేర్కొనంబడినది. (1%. 298-95). అందు 
దత్సాదమునకు 2ర లేక 26 మా(క్రలుండునని చెప్ప బడినది. 

19. కవిజనాశయము :- 

“ ఇంద్ర గణములు మూ డినగణం బొకటి 
చం(ద్రాస్య ద్విపదకు. జను6 జెప్ప రేచ ** 

-ఈలతు.ణ మే ఆంధలాశ్షీ ణికు లందఅిచేతను బునశ్చరణ చేయం 
బడినది. మనద్విపదకు యత్మిపాస నియతి గలదు. మంజరీ ద్యిపదకు 
గణని యతి యింతే కాని (పాస నియతి మా(తములేదు. (విన్న కోట 

"పెద్దన కాన్యాలంకార చూడామణిలో ద్విపద వళ ద్విపది "యని 



అనుబంధము 255 

పేర్కొ నబడుట విశేషము) మన ద్విపద మా, తాచ్చ్భందో గీత ప్రబంధ 
వైఖరులు గలీగియున్నది. (ఇంద చంద సూర్యగణాదులు నిసర్ల్షగణ 

ములుగాను. మా(తాచ్చందస్సులను గొలుచుటకుం (బ| క్రియా సౌలభ్య 

పరాయణులైన లాక్షీణికులు పట్టుకొనిన కృతకములైన కొలబద్దలు. 
“ ద్విపద (ప్రబంధమున ” పల్నాటి వీరకథ పాడ(బడెడిదని [్రీడాభిరా 
మమున 15వ పద్యమునం గలదు. ద్విపదకు ద్విగుణమగు తరువోజ 

దంపుళ్ళ పాటయని కావ్యాలంకార చూడజామణియందు రి-50. చెప్పం 

బడినది. యతశుగానములందు( (బ్రియు క్షములైె న లథీకల్యాణాది గ్త 

ములు ద్విపద వికారములు) కాని మోద వివిధ సంస్కృత (గ్రంథ 

ములనుండి యన్ని లకత్షణములెందుల కెత్త్సిదూపబడిన వనలా నంటే 
దియు యథాతేథముగ మన ద్విపద లక్షణమున కెన కాదని చూపు 

టే, “ఆదావవ్కల...ఇత్యాదిలక్షణమున ముఖ్యముగా గమనింప 

దగినది “గర్వంతం ది(పదీ భవతి” అను నది. మన ద్విపద లఘ్వంతము. 

ద్యిపదిక గా ననుమానింపం దగిన జంభలికా గీతి లక్షణమును బరిక్లీలిం 

చిన నది పాద పాదమునకు. బదుమూండేసి మూతలు గలదని(రత్నా 
వళి లత్యువిషయము నిట్టిదే) తెల్లమగును. మన ద్విపద పాదము 
పరిమితి యధమ పక్షము పదునైదు మాత్రలు. బృవాద్దే కీత్యాదు 
లందు ద్విపద కరణ తౌలముతో బాడం బడునని కలదు. (“తాలే 

కరణ ఇ త్యాఖ్యే జయం విందు చతుష్టయమ్ *” అని నారదుని సంగీత 

మకరంద లశ్షణము). ఇట్లు మన ద్విపను కరణ తాళముతోం బొడు 

సంప్రదాయ (ప్రసక్తి మన యాం(ధమునం దెచ్చటను గానరాదు. ఇంక 

జనా(శయి లత్యుములనుజూచిన చో నందు పాద పాదమునకు ముప్పది 

వైచిలుకుగా నున్నవి మాత్రలు; మన ద్విపద పాద మా(తావధి 

పదు నెనిమిది. మానసోల్లాసాదు లందలి 1-8. పాదము లందు 

మూడు గణనొకములు గురువు , ౨-4 పాదములందు రెండు గణ 
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ములు రెండు గురువులు అను ద్యిపదగ లక్షణము 1-౨9 పాదముల 
కొన శు లక్షణము గలిగి లఘ్య్వుంత మగు మన ద్యిపదకు నప్పదు. 
సంగీత్ రత్నా కరమున పాదమున కొక భగణము (6 మాతలు గలది), 
5 భగణములు, అంత మందు గురువు నడువు 2 వు రవ గణములు 
జగణములునై యిట్టి పాదములు నాల్లుండిన నదిళుద్ద ది(పదిక 
యనియు, నిందలి. మొడటి రెంకు పాదములు నియత లత్షణమ్యులె 
పిదప రెండు ననియతే లక్షణములుగ నున్నచో నది ఖండ ద్విపద 
యనియు, (ప్రతి పాదమునను పష్టగణ స్థానమున నోొక్క_ గురువును 
మాత మే [ప్రయోగించినచో నది మా(త ద్విపదిక యనియు, శుద్ద ద ద్వి 
పదికయుక్క- (ప్రతి పాదాంతము నందు నొకొ_క గురువును తేకేనచో 
నది సంపూర్ణ ద్యిపద యగు ననియు జెప్ప బడినది. బ్రట్లొకొొ-క 
పాదమున నిన్ని గణములకు నంను జగణమునకును (బస క్తి అంత. 
మందు గురువునకు (బస క్తి మన ద్విపదయెడలం గానరావు,. సంగీత 
రత్నాకరము నందలి ద్విపధక మే దోధక మనియు డానికి క్రి భగ్గణ 
ములు 2 గురువులు లక్షణ మనియు కల్లినాధుండు చెప్పి నాండు, 
ఈ దోధక్రమునే (తివ్చుప్ ఛందో వృత్త తేముగాం బరిగణించి యున్నారు 
మన లాక్షణికులు. అపర్శాప్త ప్లమెనను దోధక లక్షణము మన దప 

దకు సన్నిహితముగానున్న ది. అందలి చివరి గురువును లఘువు చేసి 
నచో నది ద్విపద పాద మగును. అయితే వోధకమున భగణ(ప్రయో 
గము విహితము, ద్విపదయం చైచ్చికము. _శెండేసి పాదములకు 
లతుణ నామ్యము గల దెల్ల ద్విపదయను సామాన్యార్థమున నివి 

యన్నియు ద్విపదలే ౩ కాని మన ద్విపద లక్షణము తదితరముల కోంకు 
 విలక్ష‘"ణమైనదనియే, అది దేశిచ్చంద మనియే చెప్పనగును. ద్యిప 
దను జాతిచ్చందముగాం బరిగణించినారు మన లాక్షణికులు. ఇటీవల, 
గొందటు పండితులు మన ద్విపద చేశిచ్చందన్సు కాదని యభి[పాయ 



అనుబంధము వర్ 

పడి ద్విపద నొక (పథాన రచనాంగముగా. గల యత్షగానము చేళి 

త్యమును నంకించిరి. కావున దానిగుజించి యింతదూరము (వాయ 

వలసి వచ్చినది. 

మన యక్షగానము లందు ద్విపదకు విశేవ ప్రసక్తి గలదు. 

బహు యక్షగానము లందు (గంథాంతేమున కవిగద్యకు బదులు 

ద్యిపదయే యుక్తమైనది. అందు కృతి సమర్పణము కవి విషయము 

నుండును. కొన్నిట (గంథారంభమునం గథా సం(గహోది విషయ 

కథనము కొొణుకు నుపయు క్తమైనది. ద్విపద (గ్రంథము నడుమ. బలు 

తావులం గథా కథనము, వర్ణన, పాత్ర (ప్రవెశము (సంధి ద్విపద - 

పాత్ర ప్రశంస, తెర ద్విపద - పాశత్రన్వీయోదంతో ద్లాటనము), పాత్రల 

సంభావణ మొదలగు ననేక సందర్భము లందు. [బయు క్తమెనది. 

అది కాక ద్విపద రూపాంతరము లెన్ని యూ యక్షగానము లందు 

(బయు_క్తము లై నవి. అందు :- 

1. మ౦జరి :- ఇందు (పాసనియతి లేక పోవుట మాత్రమే 

దీనికి ద్యిపదతోంల భేదము. ఇదికాక మంజరి పేరనే యింకొక రచనా 

విశేషము య. గా. లం దతివిరళముగా. (బయు క్తమైనది. 

ఉదా :- గిరిరాజు లీలావతీ కల్యాణమునుండి 

“ఈ రీతిగ ధరణీశుండు వెడలిన 

సారి వార్త తమ చారులచే విని 

వెజచియు వెబువని విళమున విమతులు 

గురిగల తమ తమ కులగతు లెన్నుచు ”' 

ఇందలి యేకతాళి నడక గమనింపం దగినది. ఇది కాక మజీయొక 

విధమైన మంజరి 19 శ. ఉ. భా. నుండి బయల్వెడలిన య. గా.లలో 

(య. గా. లని వ్యవవారింపండిన హరికథలలో) (ప్రయుక్షమై నది. - 
1-33 
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ఉదా :- నీ వుదజ్ఞాడాది భట్లనా రాయణదాసుగారి (పహ్లోద 
చరి తమునుండి - 

ధన్యాసి రాగము 

“ అని చండా మార్కులను గురువులకు -_ నప్పగించె నబ్బాలున్ 
కనక కళిపుండు సుమూ ర్రంబున - గంజాక్ష భక్షి లోలున్ ” 

ఇందు పాదమునకు 16 - 19 మా(తలు. యతి స్థానము 17 వ మాకా 
స్థానము. (ప్రాస, అంత్య ప్రాసలు విహితములు. ఒక్కొాక-వోం (బాస 
యతియుం గన్నట్టును. 

విసు వ్వా లద్విపద :- సువ్వి సువ్యాల యనునవి దంపుళ్ళ 
పాటలుగా. (బసిద్ధములు. అనేకయక్షగానములందుం (బ్రయ్యుక్త కములు. 
నువ్వాల. లతణసార నంగమున (కి-102) పర్కొనబడినది. అప్పకవి 
యమున నువాలకొక లవ్మ్యుముగలదు (4-408) కాని “ సువ్యాల 
ద్విపద ” యనువేరు చిత్రముగా నున్నది. ఆవేరిట నొకరచనా విశే 
పషము యవ్షగానములందు. జూపట్టుచున న్నది. 

ఉదా: ఫా కండినపుర కుర వంజినుండ్లి. 

“ గూని వీపు గొగ్గి పండ్లు కొంగ మెడయు గొప్పనడుము 
దోనె 'కడుపు దొప్ప చేవులు దోమ కన్నులు” 

ఇందలి తురగవల్లన గతి గమనింపం దగినది. (గుజ్జము " చిన క కపోతయ్య 
రచించిన చారుకావన క్రీడ సువాల= [పా లి..పు. ఫా, నం. 1రిగి7 
అచ్చముగా నిట్టిదే) * నువోల' ద్విపద యనుటలో గమనింపందగిన 
విషయ..మొకటి యున్నది. = ' ద్విపదకు, డ్వసం “మగు తరుపోేజ. 

శయ నువాలధాతుత్రగ తను కేసి వా లి సభాం డి నం. 1855 'క్రుర - 
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దంపుళ్ల పాటగా గా వ్యాలంకార చమూడామణిలో (6-50) చెప్ప 

బడినది. 

_ ** శలకొని తగ (బాలు దంపెడి చోట. 

దరుణులచే సొంపు దనరు. దర్వోజ ” 

(య. గా. లందు సు. ద్వి శే గాని తరువోజకుం (బస క్తి లేదు) 

అప్ప కపియము నందలి నువాల 

“* అక్షర హరి విక చాంబు రుహోక్షా 

యక్షప సఖనుత యదుకులదక్షా, నువ్వీ సువ్వాలే *” 

అని మింది సువాల ద్విపదవలెం గాక “మామూలు” మనద్విపద యే 

గుర్వంతమైన _ నెట్లుండునో యశ్షే యున్నది. అయితే మ రగతి 

మూత్ర మి పాటింపయంుడినది. : అడి రోకటి పోటు యొడుపులో నొక 

వేగమును నూచించు నట్టిది. “ సువ్వి సువ్యాలే ” యను నది చివర 

నొక యూంత పదము, పల్లని వంటిది. 

కి. గౌరీకల్యాణ ము :- ఇది ఆడువారి పెండ్లి వేడుక పాటగాం 

(బాచినకాలము నుండియు. చెను నాట మిగుల. (బసిద్ధ మైనది. 

(జక్కన విక్రమార్క చరిత 4- 180, 179, అనంతుని భోజరాజీయము 

4-87, కాకమాని మూర్తి పాంచాలీ పరిణయము 4-92, మల్లన 

రాజశేఖర చరిత్రము లందు దీని (ప్రన క్తిగలదు) కొన్ని యక్ష గానము 

లందు ([బయు కృమెనది. ఇది ద్విపద వికారముగా భాసిల్లును, 

ఉదా :- నూతృభూత న పారిజా తాపహారణము నుండి 

“శ్రీ రుక్మిణీ లోల చిర సుగుణజాల 

కారుణ్య మయశీల కల్యాణ చేల -”' 

(గౌరీ కల్యాణమే వైభోగమే ), 
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(అప్పకవీయమున “పెండ్లి పాటి యను జేరం బాదాం 
తమున ో గౌరీకల్యాణ వె భవమే ” అన్న యూత పలుకుణో నాక 
లవ్మ్యుమున్న డి. అది యచ్చముగా+ బూర్యో కృమైన సువాలపాదమే, 
ఉఊత మాట మాత్రము మారినది.) 

4. ల. క్ష్మీ కల్యాణము: ఇదియు గారీకల్యాణము వంటి 

యొక పెండ్లివేడుక పాట. (వెంకటనాధుని పంచ తంత్రమున, 4-860, 
పేర్కొనం బడినది.) కతిపయ యశక్షుగానము లందు. (బయుక్తమై నది. 
ఇదియు నచ్చముగా ద్విపద మచ్చే. 

ఉదా :- హేమా నాయికా స్వయంవరము నుండి 

“శృంగార. మమరంగ చెలువ మన్నారు 

చెంగమ్మ పెండ్లికి చెలులార రారె 

నిత్య కల్యాణంబు పచ్చ తోరణము. 

హెచ్చైన కడలి రాజింట నే (ప్రొద్దు ”' 

ఇందూంత పదము లేదు. మృత్యుంజయ విలాసమున గౌరీ లక్షీ శ్ర 
క ల్యాణముల యూత పదములు రెండును గ్రహింప. బడినది, 

ఉదా :- 

"శ్రీ మహా లక్ష్మిని శ్రీ విష్ణుం బోలి 
తామర తంపరై తగిరి దంపతులు ॥ 

గౌరీ కల్యాణమే వెభావ్యమే 

లక్ష్మీ కల్యాణమే సౌభాగ్యమే. ” 

తాతం భట్టు చింతామణి యను లక్షణ గంథమున (తం. స. మ. 
శే, నం, 779) * లట్రీ క శ్యాణము నందలి శేకులు” అని “వీర 
జోదరు రాణి నీల వేణికిని ”” అని ద్యిపద పాదము లుదాహారింపం బడీ 
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నది. ఆ లశ్షీ కల్యాణ మొక యతుగాన [గ్రంథము కావచ్చును. 

కాని యందలి కేకు లనునని ద్విపద పాదముల వలె నుండుట యిట 

గమనింప దగినది. 'ఆయాయి రగడ భేదము శేకులు పెక్కులవమురు” 

నని యన్నాండుగడా లతశ్షణ సార సంగహ కర్త (8-102). అనంగా 

నొక్క యెడ ద్విపదకు రగడకుం గూడ బాంధవ మేర్పడిన దన్నమాట. 

5. ద్విప దార్థము:- ఈ వేరిటి రచనలో మొదటి సగము 

ద్విపద, పిదప సగము దరునునై యుండును. కందార్థములు, గీతా 
ర్భ్గములు మొదలగు నిట్ట రచనా విశేషములు 18-19 శ తాబ్బులనుండి 

వ్యాప్పిలోనికి వచ్చినవి. యత్షగానముల శెక్కి-నని, 

ఉదా :- నందిపాటి మిత్రవిందా పరిణయము నుండి. 

““ భామరో నీమాట బహుచిత్ర మమ్మ 

కోమలా కారు(డౌ కృష్ణుండు నీకు 

మామ పుతుండను మాట యే కాని 

ఆ మహా మహుని నీవు 

చూడలేదెట్టు లతివా మోహించినాపూ 

తామరా సాక్షి నీకూ తగునే యీ వట్టి భ్రమలు. న. 

గమనిక :- ఇవికాక యింకను ద్విపద వికారము లైన చేశి రచనా రీతు 

లన్ని యో గలవు - నివాళిపదము జూళపదము మొదలై నవి, 



ఓ. పద్యము 

- మన చంపూ కాన్యాదులలో నుపయ్వుక్తము లైన వివిధ 
జాత్యుపజూతి వృత్తము లించు మించన్ని యు (అక్కొ-రలు, తరువోజా 
దులు. కొన్ని తక్క) యక్ష గానము లందు (ట్రయ్యుకృమ్ములెన వని 
చెప్పవచ్చును. అందనేకము (ప్రసిద్దములు, మన ఛందో లక్ష ణ (గ్రంథము 
లందుక్తు ము లై నవి. వాని లక్షణము లిటం బునళ రణ చేయవలసిన 
పనిలేదు: కతి పయ విశేనములు మా[శము తెలుప బడును. 

లయ(్రాహి మొ... వాని యందు జంపెగతి, మ త్రకోక్రిలాదు 
లందు (తిపుట గతి, ఉత్స్పాహాదు లందు రచ్చశేకు నడక, మాలినీ 
త్యదులందు ఏక తాళి యొడుపును గుర్చింపం దగినవి. ఇవి పద్యము 

లుగాం బరిగణింపం బడుచున్నవి. కాని [పాయికముగా వీనిని రగడ 
వికృత లనం దగును. 

ఇంకం బద్యవి శేషములొక మూండు :- 

1. క్ర పో త క వృ త్త ము: - కూరపాటి అమరలింగామాత్యుని 

పార్వతీ కెల్యాణమున న్ లభ్యము గలదు. 

“* పింమగిరి కన్య మహేశ్వరు గూర్పన్ 

సుమ విశిఖంబుల సొంపుగ నేయన్ ** మొ.... 

ఇది జగతీ చృందము నందలి తోవక లేక తామరస వృత్తముగా మన 
లాకుణికులచే నుదాహరింపంబడినది, (చూ. అనంతుని ఛందము2-46) 

2. శారదపద్యము: ఈ వేరిటం గతి పయ యక్షగానము 
లందొ"క రచనా విశేషము గన్పట్టు చున్నది. ఇది చేరితే పద్యము 
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కాని దరువు ధోరణి నున్నది. ఒకొ-క్కొ--నో దీనికి రాగ తాళ 

ములు గూడ నుచాహారింప బడుట విశేషము. 

ఉదా ;- అకలంక శికృవ్ణమార్యుని కృప్టవిలాసము నుండి క 

ఆదితాళము ఈ కన్నడ రాగము, 

“అనుచు వసుదేవు మోము గను. గొనుచు 

నను కరుణ జూడవే యనుచు 

యిక నేవగింప వలదనుచు 

ని దాసుడ నను గను మనుచు 

కను గొలంకుల కడం గారెడు నులు 

తన కొన గోటను తరి తరి జిమ్మెన్ ”, 

దీని కొక విధముగా లతణ నిర్వచనము చేయవచ్చును. మూండు 

నాలుగు మాత్రల పరిమితిగల యొక (క్రియా) పదముతో నారంభించి 
యం లే పరిమితిగల యట్టి (క్రియా) పదముల నంత్యప్రాసోపయు_క్తము 

లగు వానిని గొన్నిటిని (గ్రహించి ప బేసి మా(త్రల పాదములపై 

నొకొ-క దానిని నిలిపి యట్టి పాదములు కొన్నిమొన వెనుక సమా 

పక్ [కియాంత మగు మధుర గతి రగడ పాదము లొక ఆెండు 

ఫఘటింపవలయును, " 

కి. కల్యాణవృ త్తము:-త్కను, స్క గణములు గలది. పురి 
జాల లవ్మ్టీనా రాయణ పారిజాతము నందు! (బయు క్షమైనది. |. 

ఉడావా.. 

శ్రీ వారిజ భవ భవస | ద్దేవేంద 'విసుత పదరా 

జీవ [తిజగదవనదీ | క్షా వేంక్లట..రమణ హరీ, 
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4. తురంగ ప్రయాతము:- ఈ వేరితోడి పద్య మొకటి 

కొన్ని తడవలు కొదమగుండ్ల శేపాచార్యుల పురూరవ శ్చకవర్తి 

విలాస నాటకమున. (బయు క మైనది. 

ఉదా ఏ- 

కామశత సహ(్రసుప్ర -- కాశమాన విగ్రహా! 

సామజాధి పావన (ప్ర - చార అసదను(గహా ! | 

పాదపాదమునకు నేడు సూర్యగణములు మాంద నొక గురువు. 

పంచమ గణాద్యతురము యలతీస్థానము, _పాసనియమమును గలది - 

ఇది కేవలము ప్రసిద్ధ జాతి చృందః ప్రశేదమైన “'ఉత్పాహి యేగాని 

మజియొండుగాదు. "అయితే యిందలి తురగవల్లన గతి జూచి శేషా 

చార్యులు కోరి మోజుపడి యావేరు పెట్టుకొని యుందురు. 

అరపద్యములు 
ధి 

కందార్ల ములు, సీసార్ధములు, గీ'తార్గములు, వ ఫ్ర క్వార్లములు, 

ద్విపడార్దములు - అను'ేరం గొన్ని రచనా విశేషములు 18-19 శతా 

బ్లులనుండి యతు.గానములం దెడ నెడం గన్పట్టుచున్నవి. 19 శ.,ఉ.భా. 

నుండి వీని ప్రాచుర్య మధికమైనది. ఇవి యన్నియుం దొలి సగము 

పద్యము మలి సగము దరువుగను గన్పట్టుచున్నవి. వీనికి రాగ తాళ 

ములు పేర్కొ నం బడుటయు. గలదు. వీనికి కందాలంకారము నీసా 

లంకారము నను వేళ్లును గొన్నిట (Gl లక్ష్మీనారాయణ విలాసము) 

.గన్నట్టును. వీని కిటీవల అర్ధపద్యములను వ్యవహారము గల్లిసది. 

నిందు వృత్తార్థ ద్వొపదార్హ ము లుచావృాతీపూర్వములు. క్ డమ 

వాని కొక్కొక్క యుదాహరణము ఫా 
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1. కందార్భము :- ఉదా -లశ్లీ నౌ రాయణ విలాసమునుండి: 

జయంత సేన - ఆట 

సురలు ధరా సురులు ధరా 

ధరులు ధరావరులు నాత్మ తరుణీ యుతులై 

సురనదిని ముని(గి పంక్తుల 

నిర వందగ నంత కాంత 

లింపల రార 

కెంపు చెక్కడపు( దో _ రంపు పళ్ళిముల వ 
డింప సాగిరి మే లంపు నేర్పు మాట ॥లింపల రార।। 

ఈ “ జయంత సేన” (ప్రసిద్ధమైన తంజాపుర రఘునాధ రాయ పరి 

కల్పితమెన మేళాయే యగునా ౫ 

లి, క్సి సార్డ ము :__ ఉదాః తరిగొండ వెంగమాంబ శివ విలా 

నమునుండి : 

“ వినవే మందాకిని వేమాజు నాతోను 

ఎనసిన మాట లింకేల నీకు 

వనజాక్షి నీ వింత వగలు జేసినంగాని 

మనను నీమైలేదు మత్స్యకంఠి 

గొన కాని భమ రాంబ కోవము జేసీని 

నను నీవు పిల్వ రాకువే ! మందాకిని 

నను నీవు పిల్వ రాకువే ! నాతోడ నీవు 

చనవు మాటాడ రాకువె *' 

0. గీతా ర్ల ము - ఉదా :-(ీరాజూ మృత్యుంజయ నిశ్శంక బపహా 

ద్రరువారి దశావతార య. గా, నుండి :£-- 

“ కాంచనాక్షు( డిపుడు కడు పరా[కమమున 

పుడమి నెల్ల జాప పోల్కి జుట్టి 

శే. ప్రశ 
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పోవు ననెడి వార్తం బొల్పగ విని మేము 

వాసి నిపుడు. చూపి వసుధ నేలం గను - 

వచ్చితి మిపుడు వాసి మీరగను 
మోహన మైన వరహావ తారమును 
సాహస మొప్పగ సంతోషమున దాల్చి ॥వసుధ॥ 

(ఇది యిందు గీతాలంకార మని మరొ నంయబడినది. కురుమద్దాలి 

వేంకటాచలకవి భాగవత దశమస్క_ంధ మను గయ కావ్యమున కందా 
గదులు కందార్ల గీతార్ల ద్విప దార్థ చంది కలని వెర్కొనంబడినవి, 

యక్షగానము లందలి పద్య రచనలో సర్వ నాధారణముగ 

గర్భబంధాది చ్మితకవిత్యపు గసరత్తు లుండను. కాని యత్యంత విరళ 

ముగనైన నసలు లేక పోలేదు. తిరు వెంగళామాత్వుని నీలాచల విలా 

సమున చతుర్విధ కందము, గర్భిత చంపకమాల, చతుర్విధ కందగర్భిత 

మణిగణ నికరము మత్తేభ కందగర్భిత సీసమును గలవు. పురాణము 

పిచ్చయగారి మైరావణ నాటకమున కంద గీతగర్భిత చంపకమాల, 
పువ్పగుచ్చ బంధము, పద (భమకమును గలవు. అనెక యతగానము 

లందు సంస్కృతీక్లోకములును గలవు. 

యశుగానము లందలి గర్భబంధ కవితా వె చితి కుదాహరణ 

ముగాం గొద్ది సందర్భము లేరి చూవింతును ; 

1. చతుర్విధకందము :- నీలా చలవిలాసము లోనిది 

నందాత్మజాత, సుజనా - 

నందా, ఖగరాజగమన, నతదేవగణా 

కుందాభరదన, వరద, ము 

కుందా, అగణిత చరిత్ర, గురుతర సుగుణా! 
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కందము యొక్క. చాతుర్విధ్యములో నిది యొక తెణుణస. కడమ 

మూడు భంగులను లాక్షుణిక సంప్రదాయము (ప్రకారము (ప్ర_స్తరించి 

వరాపుదును : 

గర్భద్వితీయ కందము : 
ఖగరాజ గమన నతదే 

వగణా కుందాభరదన వరద ముకుందా 

అగణిత చరిత గురుతర 

సుగుణా నందాత్మజాత సుజనా నందా! 

గర్భతృతీయ కందము : 

కుందాభరదన వరద ము 

కుందా అగణిత చరిత్ర గురుతర సుగుణా 

నందాత్మజాత సుజనా 

నందా ఖగరాజ గమన నతదేవ గణా! 

గర్భ చతుర్ధ కందము : 

అగణిత చరిత్ర గురుతర 

సుగుణా నందాత్మజాత సుజనానందా 

ఖగరాజగమన నతదే 

వగణా కుందాభరదన వరద ముకుందా ! 

2. కందగీత గర్భిత చంపకమాల : పురాణం వీచ్చయగారి 

వణ నాటకము నుండి 

సురముని సేవితా వరద సోమనిభానన పంకజాక్ష మం 

దరధర శ్రీకరా వికటదానవ లుంఠన వికమార్క శ్రీ 

హరికనకాంబరా ఫణిశయాన నరార్చిత పాద, పద్మ నా 

భ రణ జయావహా సుజన పోలన శౌరి యశళోవిశాలకా ! 

* ఈ అెండవ చరణంబునకున్ | రెండవ గణవరాదిగా6గ నిర్మించినచో bs 

దండి జతుర్విధ. కందము ౨ - అప్పకవీయము 17, £12. 
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గర్భ కందము ; 

ముని సేవితా వరద సో 
మనిభానన పంకజాక్ష మందర ధర శ్రీ 
కనకాంబరా ఫణిశయా 

న నరార్చిత పాద పద్మనాభ రణజయా |! 

గర్భగీతము : 

వరద సోమ నిభానన పంకజాక్ష 
వికట దానవ లుంఠన విక్రమార్క 
ఫణిశయాన నరార్చిత పాదపద్మ 
సుజన పాలన శౌరి యశోవిశాల ! 

త. పదభమకము : పై మైరావణ నాటక్రమునుండ్లిచక్స్ _ జానా 

మారా నుతతను రామా 

ధీరా సారథికలోక థిరసారార్రి 
వీరా రతతర రావీ 

దారా పొరద సుఖీ సుదర పొరాదా |! 

ఇందలి విశేషమే పాదమునక్రా వొదమున అనులోమ విలోవు గతుల రొంటను వర్ణ [క్రమ ముక్క కు యట. 

a 

ములు సోదాహారణముగాం 'బేర్కొనం బడినవి. కాని యందు దీని (పస క్తిగానరాదు. ఇదియొక్ష విశేషబంధము. ఇందుల కొక యుడా హరణము కొండూరి సీతారామకవి రచించిన (మజ్జినగర) సావిత్రీ 
నాటకమున గలదు. అది __ ee 

4 రథబం ధ ము :.__ అప్పకవీయమున బదునొెకండు బంధ 

మ. పురభేదీ మది నీవదంబు లనిశంబున్ నమ్మియున్నాండం గిం 
కరుపోల్కిం దగ నేలు సత్కరుణచేం గాదన్న మత్పాలనం 
బు రస న్నామ్మిగం జేయువార లెవరో పుణ్యా భవాబ్దాగ్ని భా 
స్కరనే(తా గిరిజా కళత్ర (పమధేశా ద్రీశ్వరా శంకరా |! 
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5. శెల బంధము ఇదియు అప్పకపీయమునం. బేర్కొనం 

బడని బంధ విశేషమే. దీనికిని బూరోక్క సావిత్రీనాటకము నంటే 

యొక ఉదాహరణము గలదు. అది ా 

చ. సతత విలాస తత్వగుణసార సురాసుర మిత్ర జిన్నృశం 

స తత కృపాకటాక్ష శుకసన్మునిలక్ష్య స్మరారి భోగి హో 
ర తపనచం(ద భాస్కత వరాంబక దేవ నదీధరార్థిర 
క్ష తరుణ నిత్యబుద్ద సురసన్నుత గోపతివాహ శంకరా ! 

' ఈ బంధములు రెండును (బసిద్ధ్దములు గావు. విని నెట్లు 

(ప స్తరించవలయునో నాకు దెలియదు. అభిజ్ఞుల పరిశీలనార్థ ముదా 

హరించితిని. నా యెజీగి నంతలో రథబంధమునకు మాత్ర “మొక 

లమ్యంతేరము గణపవరపు వేంకటకవి (ప్రబంధ రాజ వేంక శేశ్వరవిజయ 

విలాసమున( గలదు. శెలబంధము వేరే నా కశుత పూర్వము. ) 



ర్ వచనము లేక గద్య 

యతగానములందు వచనము సంధి[పయోజనాత శ్రకముగను, 
పాతల సంభావమణములందును, వర్ణన సందర్భములందును గూడం 
(బయుకృమెనది. కొన్ని య. గా. (గంథాంతములందు కవి గద్యలు 
గలను. తంజావూరు యక్షగానము లందు. గొన్నిట (గంథాంతగద్య 
కవి విషయిక్ము, కృతిపతి శుభాశంసన పురస్సరమునై * భరత వాక్య” 
వునువేర నున్న ది. 

యతకుగానములందుం (బయుక్త్రములై న గద్య (ప్రభేదము 
లలో విశిప్టములైన వాని నీ(క్రీందివిధముగం బరిగణింప నగును. 

!. చూర్తి క :- చూర్దమను దానినొక గద్య (ప్రభేదముగా 
వామనాది సంస్క ల *"లంకారికులు పరిగణిం-చిరి. ““అనావిద్ధ లలిత 
పదం చూర్జి? మని యతని కావ్యాలంకార సూత్ర వృత్త సంగీత 

రత్నాకర మందు గద్య మొక (పప్రబంధముగాం బరిగణింపబడినది. 
అందు “గద్యం నిగద్య తే ఛంధో హీనం పదకదంబకి” మనియు, 

“చూర్ధం శాంతే రనే వీత్రం గాతవ్యం (బవ్మా.దైవతమ్ 

వై దర్భ రీతి సంపన్నం సాత్త్వతీం వృత్తి మా(శితమ్”” 

అని చెప్పం బడినది. (1V._185 _ 186). ఈ చూర్జ్య శబ్దము యొక్క 
రూపాంతరమే చార్మి క. అనేక యకుగానము లందు చూర్ణికకుం 

(బస క్స్ గలదు కాని యించు మించన్నిట నది సంస్క్ఫత శకేవలముగ 

నున్నది. 
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ఉదా :-- రంగాజవ్ము మన్నారు దాన విలాననాటకము నుండి : 

“ అయంకిల సకల మహీపాల మకుటోవన లాలిత చరణ కమల 

యుగళో వీప్సేవ విశ్వంభరస్య =... =. =. 
విజయ సారథి భాగధేయో విజయ రాఘవ నామధేయో 
రాజాఒయ మధివసతి రాజధానీమ్. ” 

ఇది స్తోత్ర (వాయముగ నున్నది. సంస్ఫ్క-తే విభ క్ష ంతముగం 

గూడ నున్నది. ఇంకను విశేషము విజయ రాఘనుండు తేన వి(ప్రనా 

రాయణ చరితమునం జూర్మికలోం వాతల ముఖాముఖ సంభాష 

ణమును (బవేశ పెట్టినాండు, 

ఆదా ౩- 

విప్ర :- హే తరుణి కిమీ తద్యతాగమనం? కిమా వాసస్థానం 2 

కిం భవదీయం నామధేయం? .... తావకీనం కధయ 

వృత్తాంత మఖిలమ్, 

దేవదెవిః :- ఆకర్ణయ మౌని జనవరేణ్య 6 4౭౭2 42౪ న 

(ఇస్తు మన్నారు దాస విలాసనాటకాదులందు వివాహా సంకల్పాదిక 

సందర్భములందును సంస్కృత వచనములు (పయు క్షములై నవి. తంజా 

వూరు య. గా. నాటకములలోం దమిళ కర్లాట మహారాష్ట్ర భావ 

లందును బా(త్ర (ప్రసంగ వచనములుగలను) 

2. కె వారము :- తంజావూరు విజయ రాఘవాస్థాన యత. 

గానములలో. దజచుగా నిది నాందీ ప్రాయమైన (గ్రంథ ప్రారంభ పద్య 

మెనంత నే రూపక (ప్రరోచన సూచనగా ( బయు కృమగును. ఇది 

| పాయిక్రముగా సంస్కృత సమాసప్రచురము, సంబుద్ధ శ్రీంతమునై శ 

శెండేసి సంబుద్ధుల కంత్య_ప్రాసము గలిగిన యొక స్మోత్రపాఠ (పాయ 

మైనరచన. 
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ఆదా :- విజయ రాఘవ కల్యాణము నుండి వ 

“* పరాకు స్వామి, శ్రీరాజ గోపాల సేవా ధురీణ, 

సీమంతినీ మోహన పంచ బాణ, ... విజయ రాఘవ 

మహీపాల, విజయ లక్ష్మీ విశాల, పరాకు, దత్తావధానుం 

డవై చిత్తగింపుము. * 

సంగీత రత్నా కరమున గ ద్య(ప్రబంధము వెంట “శె వాడ” మొక 

| (పబంధముగా "బేర్కొనంబడినది. (4-200) అందిది (ధువో(ధ్లాహా 

ములు గలదిగాం జెప్పంబడినది. (నీనాథుండు భీమఖండమున గంధ 

ర్యులు “కె వార పదానుసార కమనీయముగా (పా వేళిక్ర (ధువాగానా 

వళులం బరిఢవించి” రని చెప్పియున్నా(డు. అసలిది రాజుల నుద్దే 
శించి వందవూగధులు పఠించు రాజవంశ బిరుద (ప్రశంసాత్మకమైన 

గద్యవి శేవముగా (బసిద్దము. 
థి 

ల. విన్న పము :--.ఇదియొక గద్య (వభేదముగాం (బసిద్ద్నులెన 

తాళ్ళ వాక కవులకాలము నుండియు. బరిగణింపంబడుచు వచ్చుచున్నది. 

(చూ. తౌ. పెద తిరుమలయ్య వైరాగ్య వచన మాలికా గీతము 
లు) ఆద్యంతము లందు సంబుద్ధులతో నడుమ నొక భక్తుడు భగ 

వంతుని గూర్చికాని భృత్యుండు స్వామి గుజించికాని చేయు విన్న 

పము విషయముగా నొక విధమైన యొడుపుతో, తూగుతో నడచు 
నట్టిది. విజయ రాఘువుని యక్షుగానములలో దీని శెక్కువ (ప్రసక్తి 
కలదు. 

ఉదా :- అతని కాళీయ మర్షనము నుండి = 

““ రుక్మిణీ (పాణ వల్లభా ”” ద్రౌపద్యభిమాన రక్షక, 

అలల అలల 2048 నిదయ మా యందుంచి మమ్ము రక్షింపవే 

సహజ గుణ సంపన్న సంపంగి మన్న ”' 
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4, ముచ్చట -- ఇదియు నొక విధమగు తూగు గల గద్య 

"శేషము. 19- :0 శతాబ్దుల నాటి యనేక యక్షగానము లందు 

(బయు కృమైనది. ఇది (పాయికముగా. బొతేముఖమున( (బవ ర్హితమె 

“దవా మహానుభావా ల్రత్యాదిగా సంబుద్ద్యంతే మై అంత్య (పాస 

విశిష్ట్రమె యుండును. _ గుడిపాటి రామచాసకవి శకాళిందీవిలాసాదు 

లందలి ముచ్చటలు శ భాలంకార (పచురములు. 

5. కొరవంజిగద్దె:- ఎటుకత చెప్పు సోదెనే గదడెయనియు 

నందురు. అనలా నది సోడె చెప్పూనపుడా "క కూన రాగపు టొడుపు 

తోం జదువు గద్యయే. 

ఉదా :- మన్నారు దాన విలాస నాటకము నుండి: 

““ యెరుఖాడు గరు ఖాడు గెరు ఖాడుగె దుండి, 

నివు తలంశిన తలంపు నివు తలంశిన తలంపు 

నిజముగా సెప్పేనే నిజముగా సెప్పేనే 

అమ్మాయమ్మ అమ్మా యమ్మ శెయిసూపు శెయినూ 

శెయిసూపవే దుండి, దనము గల శాయ్యే, 

దానము గల శెయ్యే, బంగారు శెయ్యే, బాగ్ధెముల 

శెయ్యే దుండి .... .... కండ్లంటే తోడు, కడుపంటె 

కొడుకు, కంటంటే మగండు వొండె రెండే వొండుం” 

6. పాసవచనము :- నెడాదూరు వెంక టాచార్యకవి రచిం 
తుదపట్తానా స 

చిన సమ(గ రామనాటకము సగము (గంథమిా (పానవచనముల తొనే 

నడచినది. ఈ వచనమునందు పాదనియతియు. (బౌాసనియతియు. 

గన్న్సటుచున్న వి. చరణములు గణబద్దములుగాను. కాని మాతల 

పరిమితి నుమారులో సరిపోన్రుచంనును. మాత్రలు ఒకొొొ_క చరణ 

మున కి0 నుండి 40 వణకు నుండవచ్చును. ఒకొక చరణము రమా 

1-35 
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రవి నడిమికి రెండు దళములుగా విరుగును. అట యతి పాటింపం 
బడును. అంత్య(ప్రాస నియమములేదు. పఫారాణిక పాఠధోరణికి సన్ని 
హీతీముగా నున్నది దీని వరుస. 

ఆదా: 

శ్రీవాసున్ శ్రీకరుని నిర్ణరాది -- సేవ్యుని సదానందు.డై న వాని 
శ్రీవారిజాసనుని గన్నవాని -- శ్రితజన యశస్కరుని వాసుదేవున్ 

శ్రీవాసవానుజుని మునుల కెల్ల - జింతిత మనోరథము లొసంగువాని 
శ్రీవారిజేక్షణుని వెంకటా(ధి - శేఖరుని గొల్చెదను క్షే మమంద॥ 

(ఇంక భామ కలాపము మొదలగు వానియందు ముచ్చటల వలెనే 
పా(త్రముఖతః (ప్రవర్శితీములైన వచనములు కొన్ని “కందువి లను 
ని 

అర్య జ్ ఎరం గానవచ్చుచున్నవి. అయితే ఆవేరు విషయ పురస్క్యృతమైన జే 
కాని యొక విశిష్ట ప్రక్రియ గాదు. ముచ్చట, విన్నపము మొదలగు 

నామములును విషయ పురస్కృతములే మొనను అందలి రచనలోనొక 
యొడుపు నొక తూయను గలవు.) 



(పదము 

భరతుని నాట్య శాస్త్రమున పద లక్షణమిట్లు నిర్భచింప(బడినది. 

(82.25-27) :— 

“* గాంధర్వం యన్మ యా (పోక్తం స్వర తాళ పదాత్మకమ్ 

పదం తస్య భవేద్వస్తు స్వరతాళాను భావకమ్ 

యత్కి=ంచి దక్షర కృతం తత్సర్వం పద సంజ్ఞి తమ్ 

నిబద్దం చానిబద్దంచ తత్పదం ద్వివిధం స్మతమ్ 

అతాళంచ సతాళంచ ద్వి ప్రకారంచ తద్భవేత్ 

సతాళంచ (ువార్ధేషు నిబద్ధం తచ్చ వై స్మృతమ్.”' 

మన యతగాన పదము లిందు. జబేర్కొూనంబడిన లక్షణముల కించు 

మించులో లత్య భూతములు కాగలవు. పాల్కురికి సోమనాథుండు 

పండితారాధ్య చరిత్రమున సమకాలిక పదవి శేషములను గొన్ని టీని 

బరిగణించినాండు. అవి తుమ్మెద పదములు, (వభౌాతపదములు 

(నేలు కొలుపు పాటలు కావచ్చును. ), శంకర పదములు, వెన్నెల 

పదములు మొదలగునవి ఇందుకొన్ని యిపు డుత్సన్న(ప్రాయము 

నై నవి. కొన్నిటి స్వరూపమును మా(త్రము యతుగానము సంర 

థీంచుచు వచ్చినది. సోమనాథుండు వేర్కొనని పదములును గొన్ని 

మన యత్ష.గానములందు6 గలవు. అందు ముఖ్యములు గొన్ని యిట 

నుజావాదింప6 బడును. 

1. తుమ్మెదపదము :-ఇందులకుం (్రాచీనలక్ష్యుములు యక్ష 

గానములలో నేకాక వ్య _స్త్వముగను నిపు డుపలబ్బములగుచున్న వి.(మూం. 

తిరుపతి వేంక కేశ్వర (పాచ్యగ్రంథ (ప్రచురణ నం. 11-తాళ్ల పాకము 
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కృతులు 4 వ సంపుటము. అన్న మాచార్యుల శృంగార సంకీర్తన 

9 వది, తిజి వది. వగంటి వచనాలలోను తు, ప, లు గలవు.) 

యక్ష గానముల నుండి యొళ యుదాహరణము :-- 

కః చెట్టు పెట్టి పాయె తుమ్మెదా 

చెట్టు పూలు కాయ కౌచె తుమ్మెదా 

కాచె వారు లేరు తుమ్మెదా 

నన్ను కాకు శాయకల నెల్ల తుమ్మెదా... 

ఇంటి లోని పోరు తుమ్మెదా 

నను యిలు వెళ్ళ నీరు తుమ్మెదా ;”” 

—_ రుక్నాంగదము ((పా.లి. పు. భా. ఆర్. నం. 20! 

తుమ్మెద పదములలోం (బెయిక ముగా. (బియవ్యప దేశము, శ్చంగా 

రస స్ఫూర్తియు నుండును. (కవితాజగత్తున భృంగాప దేశ విషయవ 

(ప్రసిద్దముగదా. చూ. భాగవతము దశమస్క-౦ధము - (భ్రమర గీతల 

2. వెన్నె లపదము:- ఉదా :-- నివర్తి శేపొచలపతి శాప 

రాజ విలాసము నుండి : 

“ బాల మేలు మే లీ వేళ 

బాళి చాల మేలు దూలె వెన్నెలారో 

కొప్పున నున్న పూవులు 

గుప్పునను రాలె నేమె వెన్నేలారో 
కప్పురపు సురటితో 
నిప్పులు రాలినబ్లయ్యెనే వెన్నెలారో ”' 

ఇది (ప్రాయికముగా నాయిక విరహావస్థను సూచించునది. 

9. చందమామపదము :--తాళ్లపాకము వారి “సంకీ రన 

లక్షణము” న దీని లక్షణ మిట్లు గలదు (పద్య 64) :- 
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“ దుస్తర విప్రలంభమున దూతిక తోడ మొఅంగి చం(దవి 

న్యస్త భర స్వభావమున నాయకు డేనియు6 గాంతయేనియున్ 

విస్తర పొద పాదముల వేడుక6 జందురు. బేరుకొన్నచో 
(బస్తుతి 3క్కె. దత్పదము భాసురమై ద్విచతుప్పదా కృతిన్ ౪9 

ఇందులకు దగిన లత్వ్యుము - లక్షణా క ల్యాణమునుండి (ఆం. ప. మం. 

(పతి - నంబరు, కవి వేరునులేవు) : - 

చందమామ పదం -- ఏకతాళం 

వందనాము సేతు నీకు చందమామా మాతో 

మందె మేలముతో రాకు చందమామా 

ఇందుముఖుల నేచకూ చందమామా వట్టి 

నిందలకు లోనుగాకు చందమామా ! మొ॥ 

4. నివాళి పదము: ఇది ద్విపద వికారమైన రచన యే. 

ఉదా :- (1.) గురు సిద్ధలింగము (శీగిరి కురవంజి నుండి :-_ 

““ నివ్వాళి శశిధరా నిర్మల గాత్ర 

నివ్వాళి శుభనేశ్ర నీకు నివ్వాలి ”' 

(2.) వె. పెద్తామాత్వుని భద్రకాళీ కల్యాణము నుండి 2 

“జలజ సౌరభ గాత్ర సరస కైలాస 

నిలయ శ్రీ వీరేశ నీకు నివ్యాళి "' 

5. సమపదము:- ఉడా :. తిరుమలకవి చితకూట హఘావహో 

తరము నుండి ౩. 

థైంధవి రాగము 

“ చెన్నలరు పూవు దోటల నను వొందు 

చిత్రకూట మహాటవి యందు 
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తిన్నదమున గౌరి త నవతరించి 

_ నెలకొన్నది గరిమ గన్నది z 

కడమ పాదములునిక్లే సమతగలిగి యంత్యే(ప్రాసవిశివ్హములై యున్నవి, 

6. చౌపద ము :- (చతువ్పద * చతుః - పద - చవుపదవ= 
చాపద ము, 

ఆదా :- బలభద్ర దాసి కపోత వాక్యమునుండి వ 

'* అడవిలో రఘురాము సతి నీ వపహరించీ తెచ్చితి 

ఒడలితో నిన్నుండ నియ్యడు ఒప్పగించవె దేవిని, ”' 

ఇందలి (త్రిపుట గతి గమనింపం దగును. (ఇది ఛందో దర్పణము 
| అప్ప కవియము మొదలగు మన లక్షణ (గంధము లందలి చౌపద, 

వితాళ చౌపదు కర్తాట చతువ్పదల లకుణములకు సరిపడలేదు. 

సంగీతర త్నా కరమున చతుప్పుదీ (పబంధ లత్షణము గలదు - 

IV 270-271). 

'౧జాళపదము:- ఉదా:- కపోత వాక్యము నుండి :- 
శతకన 

“ గజరాజవరద ఓ భుజగేం[ద శయన 

గజముఖా(శిత శేష (తిజగ వందితుడ ** 

ఇది అప్పకపియము నందలి కర్ణాట చతుప్పద లక్షణమునకు( “పంచ 

లఘు గణంబులు మూడు రవియు ...... 'పాసంబు దాక రెంటి 

పయి నగు విశమమున*ి....4.... అ. క, 4-286) సరిపోయినది. 

ఇందు (ప్రాస యతి విశేషము. ఇందును ద్విపద సామ్యము గమనింప 
దగును. 
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8. సారంగ పద ము:-లింగమూరి,కవి శివ పారిజాతీమునుండి;- 

“* గంగాధరా సత్కృపాొపొంగా జితకంధిత 

రంగా (4) ఉత్త రేశ్వర లింగా 

ఆంగజ భస్మోపాంగ - హస్తధృత సారంగ 

దాక్షాయణి కామాంగ భూలతాంగ (2) 

సంగర విజిత మతంగ భాసురోత్తుంగ 

చర్మక లితాంగ శివశివ గంగాధర ॥ 

(“సారంగి చేరనొక సంగీత రాగవిశేషమునుగలదు) 

ల. షట్సదికా ఇది కర్లాట వాజ్మయమున మిక్కి-లీ (ప్రచారము 

నందినది. మనయత్ష.గానము లం దతి విరళము దీని (పయోగము. * 

కన్నడ చేశమునకు సన్నిహితముగా నున్న హిందూపురనుం దుండిన 

చాగేపల్లి అనంత రామూ చార్యుల వారి కృతులందు మాత మెక్కు 

వగా నుపయు క్తమైనది, 

ఉడా :- చారి సావి(తీ చరిత్రము నుండి ;- 

“* అశ్వపతి యని తొల్లి మ్యదమహీశ్వరుండు తనరారు నిస్తుల 

శాశ్వతె శ్వర్యాదులను హరిదశ్వ తేజుండు (1) 

నశ్వరము గానీక వంశ మవళ్యముగ సంతతిన్ బడయన్ 

నిశ్చయము గావించె దృఢముగ విశ్వ విదితుండు "' (2) 

కన్నడ యక్ష గానములందు దీనికి (వాచుర్య మెక్కువ; ద్విపదకుం దక్కు_వ్న 

నునకుల గేవల ద్విపద కావ్యము లున్న శ్ట్రే వారికి షట్పృదీకేవలములగు కావ్యములు 

గలవు, 
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ఇది మన. తెనుంగు .వట్సది లత్షణమునకు సరిపడలేదు.* ఇందు స స్థ 
గూతాకములైన దళము. లేడు విరుగుచున్నవి. మింద నొక 
లఘువు. శెండేసి దళముల మై. (బాసయతి గు _ర్రింపనగును. ఇది 

కన్నడ భామినివట్పది, హరిణగతి రగడ, (తీపుట తాళముల గతులకు 
సన్ని పీత ముగా నున్నది. (సంగీత రత్నాకరమున వట్సది (పబంధ 

లక్ష ణము గలదు. 1౪.2792 - 273), 

10..పాలళిపదం;_ ఉదా:- ఎంచారయ్య కురవంజి నుండి :- 
““ మనసున మనవాళ్ళు మౌనమున దలచవె 
ఎనయ గురుడు ని కిపుడు వచ్చినె " 

ఇందు మొదటి పాదమున 9 మా(తీల దళములు శెండు. "రెండవ 
"పాదమున రి మాతల దళములు శెండు. 

11. గొబ్బిపదము:- గొబ్బి గోవి న భవ మనియు గొబ్బి 

నృత్యము గోపికల రాసక్రీడ వంటి దనియు. నొందటు పండితుల 
తలంపు. అది ఉత్తర హిందూ బేశమున రాజస్టానాది ప్రదేశములలో? 

(బచారమున నున్న గర్భన్భత్యము వంటీదనియు గర్భకబ్దభ వమె గొబ్బి 

యనియు. గొందజి తలంపు. ఆ శెండిట నే డైనను నది శ్రీ పాయ 

మైన మండలాకార నృత్య మే. తదనుకూల మైన గ్త (ప్రబంధ శవము 

గొబ్బి పదము. ఈ గొబ్బి పదములు (క్రీ. శ. 15 శ. నాంటికే ఆంధ 
దేశమున (బవారమున నుండిన వనుటకు తాళ్లపాక అన్నమా 

* చూ, కా వ్యాలం కార చూడామణి VIII 58. . 
= భందోదర్పణము 111, 46; ; అత ణసారనం గ్రహము Ir. 12£; 

_ అప్పకెవీయము 1V. 289: (పాస వో మూంజేసి విటు ప్రుబుగల 
వాదములు. రెండు. పాదమునకు 6 ఇంద గణములు, 1 చందాగణము) ' 
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చార్యులు రచించిన గొబ్బి పదమే తార్కాణ. (చూ. తిరుపతి "దేవ 

స్థాన (ప్రచురణ - తాళ్ళపాక వారి కృతులు నం. కి - పుట లి27) 

యక్షగానము లందును దీనికి దగు (పస క్రి గలదు. 

(ఇది గొబ్బిపాట యనియు వ్య వహృతే మైనది) 

ఉదా :- కుప్ప నార్యుని పార్ట సారథి విజయము నుండి ;-- 

(శీగోపాల' శ్రీ రంజిల్లగ నిన్ను 

కోరి కొల్చు వారము శ్రీ గోపొలా, 

శ్రీ గోపాలా, యీ రీతి చలము జేసిన 

నింక నోర్వ నేరము శ్రీ గోపాలా” 

అన్నిట నీ పద మిదే తీరునలేదు. 

12, ఏలపఫదము:- యతగానము లందిది విశేషము (పస 

కము, మంచి పరపతిగల పదము. ఇది యాలపదమనియు నేలపాట 

. యనియు. బేర్కొనంబడినది.* బృహృద్దేశి, సంగీత్ సమయ సారము, 

సంగీత రత్నాకరము, సంగీతేదర్పణము మొదలగు వానిలో నిది శుద్ద 

సూడజాతికిం జెందిన అష్టవిధ (పబంధములందు నొకటి యనియు, నది 

చతుర్విధ మనియు. జెప్ప బడినది. శేదారభట్టు వృ_త్తర త్నా కరమున 

దృతీయాధ్యాయమున సమవ్ఫ త్త్మప్రకరణమున అతి శక్వరచ్చందమున 

ఏల యొకవృత్తీముగా. బరిగణింపయుడినది. అందు “ సజనానయౌ శర 

దశక విరతిశేలా *” యని దీని లక్షణము. ఆ యేల సంగత మోకాని 

గీత (ప్రబంధమైన వలయే (పసిద్దమెనది. కన్నడ లాక్షణికుడగు నాగ 

* ఏల హేలా శబ్ద భవమని కొందు పండితుల తలంపు. ఇడి హేలశగానెట్టు 

పలసీన నట్టు రాగ తాళములు సాగదీయుచు. బాడుకొనుబకను వై నది. గొల్టకలాపము 

లందలి సుంకరి కొండని ఏల లిట్టి వే. అవి గొల్ల గో వాళ్ళ కేలా రసికత్వము నక్ 

గుర్తులు, 

1-36 
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వర్శ “ఏశెి ను క రాట జాతిగా. బరిగణించినాల. ఆంధ వాజ్మయ 
మునను వలా (ప్రశంస చాలకాలము నుండియు. దఆఅ-చచుగనే వినంబడు 
చున్నది. పాల్కురికి సోమనాధుంకు బసవపు రాణ ఘు నెలలుపెట్టి పాకు 
దురని చెప్పనాండు, కావ్యాలంకార చూడామణి, వేంకట వాధ్ధుని పంచ 
తంత్రము, మల్లన రాజశేఖర చరితము పాంచాలీ పరిణయము, వను 
చరితము, (పభావతీ (ప్రద్యుమ్నము మొదలగు ననేక (పాచీనాంధ్ర 
_(గంథములం బేలా (పశంసగల ను. తాళ్ళపాక వారి సంకీ రన లక్షణ 
మున వలా లతణ నిర్వచన (పయత్నము కొంతజరిగినది. 

'* నాయకాహ్వాన పూర్వమై నయము గలిగి 
మేచ్చ పరిభాషం దగి రాగ మిళిత మైన 
యేల పాట పదంబు నా నిల. జెలంగు 
మహిత నాయక సం బుద్ధి మధ్యమగుచు * 

(65 వ పదము) 

[పభావతీ ప్రద్యుమ్నమున “నానా తాళములు యథో కృ స్ఫూరం 
బరగు నేలాది (ప్రబంధ చయము ” అని చెప్పం బడినది. మజీయు 
నందది మార్షరూపకమునం (బయోగింపయిడినట్టు వెప్పంబకుట విశే 
షము. (చూ. ప (ప. అ 4. 97 - (02), సంస్కృత సంగీత 

లక్షణ (గంథము లందు వలా లక్షణ మత్యంత విపులముగా చెప్పం 
బడియుండుటచే (గంథవి_స్తర భీతి నది యిట నుటంకింపం బడుటలేను, 
*అప ర్యాప్తవైనను తాళ్ళ పాఠవారి లఅతవేణము మన య. గా. వలకు 
సరిపోవును. (య. గా, వలలు - అధిక భాగము నాయక సంబుద్ది 
మధ్యము లే కాని యొకొ_క-చో సంబుద్దిరహీతములును _ లేక 

* ఆకర సూచనలు :- (1) సంగీత్ సమయసారము శ, 180-135; (2) సం. 
రత్నాకరము క.ల8_ 192, (త) సం. దర్పణము . (పబం ధా ధ్యాయము వో 
379 _ 898. 
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పోలేదు. బసవ పురాణము చేలలు చెట్ల పాడుదురని సోమన చెప్పి నాం 

డనంగా నట వలలనలా ఏ శివపరములై న సంబుద్దులో యెయుండు 

నని తోచును). 

ఉదా :.- రు[దకవి స్కుగీవ విజయము నుండి 3 

“భాను వంశా నూన బుట్టి 

దానవాకా మీని గొట్టి 

పూని మఖము నిర్వహింపావా ఓరామచంద్ర 

మౌని వరులు సన్నుతింపాగా ”' 

వల పాటలోనిది యంతయు నొక్క సమమైన దళము, కడమ 

దళములు నిశ్లు యుండును. ఇందు (త్రిపుట తాళగతి నోచరించు 

చున్నది, 

2, పాపరాజు విషమా యావిలా సము నుండి ఏ 

“మల్లె విరుల జోడు తొడిగి 

నల్లా చెజకు విల్లుబట్టి 

మొల్ల తూపు లుల్లా సిల్హాగ ఓ పంచ బాణ 

చెల్లా ఘనుల నెల్లా నే చేవూ "*' 

బందు సంగీతపు సాగదీత లేనిచో వాయ (ప్రచార రగడ గతి గల దన 

వచ్చును. కాని యసలు సామాన్య గీత (వబంధముల మాతా 

కాలము నిశ్చయించుటయె కష్టము, అందును హేలగా నాయా సంద 

ర్భుములకుం దగిన యొడుపుతోం 'బౌడం బడు వలల మా(కౌకా 

లము నిశ్చయించుట చాల కష్టము. ఒక్కొాకచో వలలకుం. దాళ 

ములును బేర్కొనం బడినవి. అందు అట తాళమునకు. (బాచుర్యము. 

(చూ. గుడిపాటి రావముదాసకవి కాళిందీ విలాసము). 
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2 
తంజావూరు పద వాజ్బయము 

ఏజయరాఘవాస్థానము 

ఆంధ వాజ్బయ చరిత్రలో దశ్షీ శాయధయుగము, తచ్చర్మితలో 
తంజూపు రాం[ధసాయక రాజ పరిపాలనకాలము మహోజ్వల ఘట్టములు 
గదా! ఆ నాయకరాజులలో గీతి సాహితీ పియు(డు, జాతి వా రా 
చమత్కార చతురుడు, రసిక శేఖరుడై న రాజకవియు నగు రఘు 
నాథుని పుతుడు విజయ రాఘవుని రాజ్యకాలము (క్రీ శ. 1655 - 
1678) రసిక భోజ్యమగు సాహిత్య సంతర్పణములకు కల్యాణ వేళ, 
అతని ఆన్థానము పదకవితకు పట్టుకొమ్మ. యశకుగానమున కాటపట్టు. 
అది ఆం ధపడ కవితా తీర్గంకరుడగు క్నేతయార్యుని గా(తమునుండి 
గంధర్వ లోక మవతరించిన చోటు. వ్నేత్రయార్యునవ తారముతో మన 
పద వాబ్బయచరి(త్రలో నవ్యయుగోదయ మెనది. ఆనాడు పదమన్న 
(గ్రామనీమల పామర గాత్ర మా(త్రోప జీవియాస వదోవట్టిగాలి పోక 
పాటశకాదు. పండితో పజ్ఞ్మి మొ రసభావ నిర్భర మై ఆలంకారిక మర్యాదా 
సనాథమైన కవిత్వస్థాయి స్యాయత్తమై, రాచవారి కొలువుకూట 
ముల ఆటవెలదుల అభీనయోప యోగియె పరిఢవిల్లినది. శ్నే్య[త్రయ అనేక 
రాజాస్థానములందు సనా ఇనము లందుచు విజయరాఘువు నాస్థానము 
నకును విచ్చేసినాడు. ఆ (ప్రభు నామాంకీత ము[దలతో రసగుంఫితము 
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లగు మధుర పదము లనేక మతనికి కాన్క_ వెట్టినాడు." రాజునకు 
తగిన నజరాణా! శ్నెత్రయార్యుని పదకవి కామార్గము రసికజన 
మనోరథ ఘంటాపథ మైనదని (గహించినాడు విజయరాఘునుడు, 
వెంటనే అట్టి పదకవితా రచన కాస్థాన కనులను (పోత్సహించినాడు. 
తానును గంటమె త్తి పదకవితావిద్యలో నొక మహోన్నత పట్ట 
భదుడై నిలిచినా(డు. 

ఆనాటి యశుగానములు రకరకముల పదముల కాకరము 
లై నవి. విజయ రాఘ వాస్థానములో యకుగానములును పదములవలె 

పొడబడుచుం డెడివని అతని యాస్థానకవి చెంగల్వ కాళయ తన రాజ 

గోపాల విలాస పబంధముని నూచించినాడు. (1-24). విజయ 

రాఘునున కించుకముందునాటి పరమానంద తీర్ణ యతి తనము కి, కాంతా 

పరిణయమునీ యక్షగాన (పాయర్చచనను a పదచాలిక *) (పదకేళిక) 
యని పెర్కొని యుండుట చూడ యక్షగాన [పయోగమునకు పదాభి 
నయ సాదృశ్యమును గలదని తోచును. విజయరాఘువాదుల అభినయ 
(ప యోజనాశయాత్నకమైన పద కవితాభిమానమే కొంతవట్టు తంజా 

వూరున యత.గాన (పతిష్టకాలంబన మైనది. యవతగానములు పడ 
ములు నానాడు నగరి నాటకశాల నట్టువ మేళములచే రాజస ఖా 

రంగమున అభినయ (ప్రదర్శనల శెక్కి రాణించినవి. నాడు విజయ 

రాఘవు నెదుట పదశేళిక పట్టని న్ట్టువపాప తంజానూర నరుదు. 

1. చూ. “తే త్రయ్యపదములు' అన్ముగంధము, ఆంధ గానక శాపరిషత్తు 
(పచురణ --- రాజమం డి, 1950 విజ మరాఘువముదాంకికములిందు పం డెండు 
పదము లుడాహరింప బడినవి. 

2. తంజావూరు సర స్వతీమహలు (సచురణ, 1951 

తి |. 13 3 కేటలాగు నం. ర్ర్7-_ 58. 
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అతని యాస్థానమున పద కేళికలకు రూపవతో యను నామెది "పెట్టిన పేరు. 
మరియు పలువిధములగు పదాభినయ పద్ధతులలో నొక్కొ_క పద్దతి 
యందు (పత్యేక నై పుణికి ప్రసిద్ది వహించిన నట్టువ రాం్యడాయాస్థాన 
మున నెందరో గలరు. బహువిధ పదాభినయ (ప్రతిష్టల నా కొలువు 
కూటమున కోటికి పడ? త్తినది విజయనగర స మాడి(ర వేంకటరాయ 
దత్త బిరుద విరాజిత “విజయరాఘవ విలాస * భవన రాజ వి భాజిత 
కీ ర్రిపతాక చందశేఖ. నాడట గజ్జె కట్టినదో లేదో కాని గంటము 
పట్టి “శృంగార రసతరంగిత పదకవిత్వ మహనీయ మతిస్ఫూర్హియై. 
“విజయరాఘవ మహీపాల విరచిత కనకాభిపే.కి యె విరాజిల్లినది రంగా 
జమ్మీ. _విజయరాఘువు డు త్త పదక ర్వయు, పదాభినయ వినోదియు 
మా(త మే కాజా పదకవితా తదభినయ కళాప్రవీణలగు శృంగార 
వతులతో గాంధర్వ విధుల మధుర చాంధవ్యములు నిర్భహపించినవాడు. 
అతని రసికత్యము అభిని వేశము నట్లవి. ఆతనికి రాణివాసము వారి 
మాదకం కొ ఈ నాగవాసము వారి మోదనే అనురాగము పాచ్చు. 
అశ్లే అతనికి పద్యగద్యములపై కంక పదకవితేలు, యశుగానముల 
పె నే వల్లమాలిన మోజు, విజ య రాఘవ విలాసమున వెలసిన వాబ్బ 
యమున ముక్కాలు ముప్విసము మధుర కవితాశాఖకు చెందిన చే. 
నా డావిజయరాఘువ విలాసమున 'శారదాధ్ధజి మెగిరినది. “సాహిత్య 
రాయ పెం క్ య పెండారము? ఘల్లుమన్న ది,” 

1.5 6. 7. _ ఆయా విషయముల (పళంన రాజనోపాలవిలాసము, విజయ 
రాళ్సువుని ద్విపద కావ్యము రఘునాథ నాయ కాభ్యుద యము (తం॥స॥మ॥ (పచురణందు 1951) ల శెంటను ౫అదు. 

ఖాన 

వి రొ గంగాజమ్మ మన్నారు డాస విలాస నాటకము -- ఆంధ) సాహి పరిస (త్స కాళితేము, కాకినాడ, 1926 
9. ఈశకెండింటి పిశళంసయు రాజనో పాల విలా సమునను, రంగాజమ్మ మన్నా రుదాస విలాస పుబంధము (తం, న మ, శే నం, 218.1క) నందును గలదు. 
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విజయ రాఘవుడు గోవికాగీతలు, (భమరగీతలు, రగడ, చౌప 
దములు, సాంగత్య పదములు ఏలలు విడిపదములు, దరువులు, నంకీ ర్ట 

నములు అధ్యాత్శలు ముదలగు కేవల గేయ ప్రబంధములును-వాల్సిచి, 

గుజ్జరి, విల్వేడు, దండలాస్యము, కందుక' కీడ, అర్తీక, కొరవంజి, నుభ్రా 

లీల, గుజరాతి బేశిచౌపదము, జక్కిణి, దురుపదము, మదన పదదూ 
త్యము, జోగి పదవాళి, ఇకార దాసామాజ్యము, చిందు, సవతి మచ్చ 
రము, నాట్యక దంబము మొదలగు నాట్యబంధముల కనుకూలములగు 

గీత ప్రభేద విశేషములును రచించి యుండినట్లతని (ప్రవ్హ్లాడ చరిత్ర! 
యక్షగాన [గం థావ తారికవలన దెలీయుచున్నది. కాని అవి 
యెవ్వియు అతని యాస్థాన కనులు రచించిన పదములును విడిగా గాన 
వచ్చుటలేదు. నేటికి వారి పదకవితాభిమానమునకు ని దానముగా 
నిలిచినవి వారి యక్షగాన రచనలే. 

ఈ యతుగానములలో (ప్రహ్హ్లాదచరిత్ర పట్టికలోనున్న పద(ప్రఖే 
దములన్ని యు లేవు. ఇందు ముఖ్యముగానున్న వి శృంగారపదములు, 
గొల్లపదాలు, చెంచుపచాలు, కొరవంజి దరువులు, సాంగ త్యపదము, 

ఏలపదము మొ. లశ్లీ గ్రకల్యాణము, ధవళశో భనములు, సువ్యాలలు 
మొ. అడంగుల వేడుకపాటలు. ముఖ్యము లై న కతిపయ పదముల 

మచ్చులిట ను దావారింపబకును, 

1.శ్చంగారపదములు 

విజయరాఘునుని నాంట వఏీనిశే (పాధాన్వము. ఆయక్షగానము 
లలో వీనిశే (ప్రాచుర్యము. ముఖ్యముగా నీపదములు శెండుతరగతులు : 
"౧. పంతువగ పదములు - (నొయికముగా విప్రలజఖ యగు నాయిక 

TFT 

10. తం. స, మ శే. నం, 541. 
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నాయకుని సరించుచు చెలికత్తెలతో తన విరవాపుసాద వెళ్ళ బోసికొనుట 

(భారుకలాపమునందు మాధవితో సత్యవలె) యిందలి విషయమై 
యుండును. (పాయికముగా నిట్లి పదములు పంతువరాళి కాంభోజి 

మొదలగు రాగములలో నుండును. ఈ పంతువగ పదాలకు తగిన వంత 

వాద్యము నాగ స్వరమని విజయ రాఘవకల్యాణమున నూచింప బడినది. 

ఇట్టి పంతువగపదము లా యక్షగానము లన్నిట సమృద్దిగ నున్నవి. 

౨. పదశేళిక కుపయుక్తము లగునవి - నాయకు నెదుట నతని నుద్లే 

శొంచి అతని బీతి నావాహాన సేయుచు అభినయింప దగినవి. ఈపద 

కేలికల (ప్రసక్తి పహ్లోదచరిత్ర, ' రఘునాథాభ్యుదయము విప్రనారా 

యణ చరిత్ర, విజయరాఘవ కల్యాణము, పామాబ్దనాయికా స్వయం 

వరము లందుగలదు. ఈపద శేలికకు తొలిపలుకు గా హౌమాబ్బ నాయికా 

స్వయంవరమున నొక కుసుమాంజలి శ్లోకము, విజయ రాఘవకల్యాణ 
మున నొక సల్లాము దరువును ఉదహరింపబడినవి. 

వజయరాఘనుని నాటి యూ పంతువగ పదములకు, పద కేలిక 
లకు అసలా శృంగార పదసామ_స్త్యమునకు క్నే(త్రయ్యపదములే యొజ్జ 
బంతు లనవచ్చును. కాని యివి యన్ని యు రాజపరములు. శ్న(తయ 
పదములలో రాజపరములు కొన్నియున్నను అధికభాగము మధుర 

భక్ (ప్రచురములు. విజయరాఘువాదుల పదములలో ఆ మధురభ' క్షి 
(పతిప త్హి దిగజారిపోయి అందలి * జావళి” శృంగార (పతిపత్తిమూత మే 

మిగిలినది. 

క్షేతయ పదము; 

విజయ రాఘవాదుల పద కవితారచనకు శే తయ పదములే ' 
యొజ్డబంతు లనుటకు, పోలికలవమూట యటుండ, విజయరాఘనుని 
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“ పట్టంపుకవి? (౦4 LAaureat ౭) మైన కామరసు వెంకటపతి సోమ 

యాజి తన విజయరాఘవ చందికావిహాోరమున, విజయరాఘనవునిపై 

శ్లేతయ చెప్పిన పదమొకటి!' (గ్రహించి యుండుటయే (ప్రబల 

"తార్కాణము, అది :- 

ఎలుకల కాంబోది - ఆది 

“ సుదిన మాయెనే యీ ప్రొద్దు సుదిన మాయనే |! యీ 

మదనావతారుని సేవ మనకు గల్లిగా ॥ 
(పొద్దుట నిల్వు టద్దము పొడగన్న ఫలము |! యితని 
ముద్దుమోము సూడ6గలె ముద్దుల గుమ్మా ॥ 

ఈ (ప్రొద్దు పూర్ణ కుంభము లెదురైన ఫలము | యీ 
భూపాలకుంజరుని నే బొడగంటినమ్మ ॥ 

ద్విజరాజుల సేవించిన దివ్యశకునము చేత 

విజయరాఘవ శొరిని వీధిలోగంటి ॥ ”” 

కామరును పదము: 

వెంకటపతి సోమయాజియు స్వతఃసిద్దముగా చేవగల పదరచన 

చేయగల వాడు, 

ఉదా : సందర్భము - విజయరాఘువుడు చంది కావిహారియు రాగా 

అతని జూచి మరులుగొన్న యొక అతింటి కోడలు లిక కత్తితో 

నన్నది లా 

కాంబోది - రూపకము 

“ వేడుకైనను జూడగూడదు వింతవారిని నా ' 

తోడికోడలు నన్ను తొంగి చూడనియ్యదు 

11, ఆంధ గాన కళాపరిష్మక్ప కాశిత మైన “శేతయ్యపదములు) అను (౫ ౦థ 

మున విజయరానువ ముద (క్రింద 11 వ పదముగా నిది (ప్రకటిత మై యున్నది, దాని 

రా॥తాళము అందు కాంభోజి "త్రి వుటలు గా ను దాహూరింపబఢియున్న వి, 

1-౨ 
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పాడి తప్పి మగడు మిగుల పగచాటును యీ 

మేడమీదికి వచ్చెనంట మెదలనియ్యడు loll 

వంచన జేసి యితని జూడవచ్చే నంటేను 

పొంచియుండు మజది యిరుగు పొరుగు పంచల 

పంచశరుని మించిన యీ పట్టభ(దుని 

నించుక సేపు చూడగూడ దేమిసేతును ॥౨| 

అత్తచేతపోరు మిగుల నధికమాయును 

కత్తిమీద సాము నాకు కదలరాదుగా 

బత్తితో విజయరాఘవ పార్టివేందుని నేడు 

(కొత్తగా జూచిన చూపు కోటి స్రేయదా Hall 

విజయరాఘవ పదము: 

ఆంధ పదకనులలో శె తయ్యను చెప్పీ మరియొకరిని చెప 
వలెను. కాని పదకవితా రచనలో అతనితో పోటీకేయ౫ల తావాత 
గలవాడు విజయరాఘువుడు. అతని రఘునా ధాభ్యుదయ విపినా? 
యణ చరిత్రములలో ననేక శృంగార పదములు గలను. ఆ (గం, 

ములు ముదితేములు. అము[ద్రితమగు తేంజాపురాన్న దాన నాటక్రవ 
నందు తేత్క ర్హ పురుపో త్తమ దీక్షితుడు తమ “వలినవారు (విజయ 
రాఘవుడు) అనతిచ్చిన పదాలలో ఒక పదం” (గహించి యుండుట] 
అది మా[త మిచట నుదాహరింప బడుచున్నది. 

“ అయిదు వరాలిచ్చితి అది యేమిరా యని యడిగితే 
అయిదువరాలవు గావా యని అతివ చతురులు బలికేను ॥౧|| 

మాట నేర్చులవాడు గదా మన్నారు దేవుడు 
బోటిరో యేమని పొగడుదు నేను ॥9॥ 

సరిపెన లిచ్చితివి యెంతసరసుడ వంటేను 
సరిపెన లియ్యనా యని సకియ కందువ లాడెనే 13|| 
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ఏలరా నన్నింత యేతురా యంటేను 

ఏలరా నన్ననేది యింతి నీ నైజ మనెనె ॥౪॥ 

రంగాజమ్మ పదము: 

విమల గాంధర్వ విద్గు వెన్నతో బెట్టిన దీమెకు. ఆమె మన్నారు 

దాస విలాస నాటకము నుండి యొక పదము: 

"కాంభోజి = అట 

““ చెలువుగా నేడు నాకలలోన వచ్చిన 

చెలువు డేడే చెలియ చెలువు డేడే I౧॥ 
శ 

ముద్దు పెట్టగ వాడు వద్దుపొమ్మ ంటినో 
సుద్దుల దేలించి సొక్కింవ వైతినో ॥౨| 

మొలకచన్నుల మీద నెలవంక లుంచితే 

వలడు బొమ్మ ంటినో లేక వాదు సేసితినో ॥9॥ 

నీవి యంటగ తాళు నిలువరా యంటినో 

యావగ దలచగ నౌను గాదంటినో ॥౪॥ 

పురుషో త్తమ దీక్షితుని పదము : 

చె నుదాహరించిన పదములన్నియు నించు మించు పంతువగ 
౧__ 

పదముల వంటివే. ఈ[కిందిది పదశేళిక (తంజాపురాన్న దాన నాట 

కమునుండి) - 

ఘంటారవము - ఆది 

పంతమేల రారా వింతదాన( గారా 

రంతు సేయ మేరా విజయరాఘవ (మొక్కేరా॥ 

దక్కితి దయ మీరనే, సొక్కితి విడెమీర నీ 

పక్క బాయ లేరా నన్ను బాళిని చేకోరా॥ 
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నిన్నె మదిని కోరియున్నారా ఓరోరి 
కన్నుల విల్తుని బారి ఘన మాయె యీసారి॥ 
ఏరా నన్నుచాల ఏలరా యీవేళ, రతుల నేలరా యీవేళ 

రారాపు సేయ మేరా విజయరాఘవ భూపాల! = 

న, గొల వదాలు 
య౧ 

గొల్లజాతికి సాహిత్యవిద్యకు చుక్కెదురని యొక నానుడి 
గలదు గాని సంగీతవిద్య యెడ వారతి సుముఖులు, విల్లన(గోవి గాల 

జాతీ గానకఛా (పలిష్ట కొక (ప్రాచీన చిహ్నము. సును గెల్లలు 

పడ విద్యకు పద్దులు. కృష్ణలీలలు, కాటమరాజు కథానులాపములు 
వారి గుత్త పాటలు. గాొల్లకలాపములలోని సుంకరి కొండని వల 
పదాలు గొన్లగోవాళ్ళ హేలారసికత్యమునకు గుర్తులు. 

ఆనాడు నాయకరాజుల నగరి మొగసాల కావలివారు గొల్లలు. 

వారి వాలక ములు [పసంగములు చితమైనవి. వాని కాకృష్టులె హోస్య 

చతురాన్ఫులగు నా యాస్థానక్ర వులు కొందరు చాటుకావ్యములుగా 
పరిగణించి వావణించిన తమ యశుగాన నాటకములంచా గొల్లల 
వెపభామలను జొవ్చించిరి. రంగాజమ్మ కృతియందు గొల్లల హోస్య 
(ప్రసంగములు గలవు గాని గొబపదము లొక వజయరాఘనుని 
పూతనాహరణము నంటే కన్సట్టుచున్నవి. సందర్భము 2 నందగోపు 
నాదేశముపై గొల్లలు పూతనకశేబరము నీడ్చిపుచ్చుటకు వత్తురు. 
అప్పుడు వారి పడాల సందడి :- 

౧ భూపాల - భూపకము 

“ ఓటి కిన్నెర మీటు కొంట గొల్లలారో - ఆ 
యేటి సాయెనె నేటిమాపు గొల్లలారో॥ 

12. చూ. హంసవింశతి 11 867.89... 
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తందనాలు వాడుకొంట మనము రాగా - ఆ 

మందలో నొక్క సద్దురేగె గొల్లలారో॥ 

నందయ్య పిలిచెనట గొల్లలారో - మన 

మందరము బోదము రారో గొల్లలారో॥ 

బూసి సూసి కేకవేసి గొల్లలారో = వాడు 
గోసి విడగ దూసె గదర గొల్లలారో॥ 

9, సౌరాష్ట్ర = రూము 

రెండు రెండు యిప్పగింజలే తుమ్మగిలో 

రెండువేల మా యావుల మందలే తుమ్మగిలో 

4 4 *# 

కుడుములు పీండికూర వెన్నెలాహే 
కూకుండి తినగదే వెన్నెలాహే 

నల్లేరు దురదంట వెన్నెలాహే 

నమల వెరచునె మాగంగ వెన్నెలాహే 

వ. (మొక్కు-బడి వదాలు 

“సాక బెట్టి నీకు మొైొక్కేమేకవీర _ మమ్ము 
సాకి సంతరించవమ్మ ఏకవీర పల్లవి ॥ 

ప్తె * ఖే 

ఏట్లో పాజెడి ఎజ్జని గంగ 

పాలలో నుండేటి పచ్చని గంగ 

ఎట్లో మా యెజ్జన్న యెచ్చరించంగ 

పొటెడి గంగ వచ్చి సవ్వళించంగ 

చల్లని తల్లి మీకు జాతరలు సేసేమమ్మా 

నల్లావుల పాలు పొంగళ్ళు పెప్టేమమ్మా 

గొల్లల కెల్లను కొలము దేవరవై 
యెల్లమ్మ యెల్లమ్మ యేలుకో వమ్మ॥ 

* * ఖ్ 

* ఇవి “ఊళ: బెట్టి పొడిన పొటలట 
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అ (ఎ) క్యలమ్మకు నేడు మొక్కు చెల్లింతాము 

వక్కలాకులు వేగ వండరా (?) వోరి॥ 

మజ్జిమాని కింద నున్న మాతంగి రావె 

ఎజ్జమ్మ చెరుపు చేయించేనుగాని॥ 

చింతమాని కిందనున్న సివస ల్రిరావె 

సంతబైటనున్న ఓ సాంబవీ రావె॥ 

బత్తితో తిరువళిక యెశ్తేను నీకు 

బు క్రిముత్తు లియ్యవమ్మ పోలేరమ్మ ॥ 

సత్తెము గల్లిన తల్లి సమకూర్పుమేలు 

పత్తిచేని బైటనున్న ముత్తేలమ్మ నీవు॥ 

పళ్ళాండు నేతదీపము సెస్పేను నీకు 

సిళ్ళాడె నమ్మ ఓకొల్లూరి గంగ॥ 

రి, “రామాయణ చావు తాలు సదుచ్చుకొన్న ” 

(ప్రబుద్దు డొకడు పాడిన పదం, 

“నల్లని దేవర నామము సాతిన 
బళ్ళారాయుడు బసవయ్య కొడుకు ॥౧॥ 

నారదమయ సనుప్పనాతిని పెండ్లాడి 

బారతకత సెప్పె బైరదేవరకు ॥౨॥ 

రంబకు పుట్టెను రాభణుం డనగాను 

కుంభ కర్ణుని పెద్దకొడుకు గాదటరా ॥3॥ 

ఆతికాయు డంగదుం డల ధర్మరాజుతో 

అతివ కె పోరాడి రది వింతగాదా I॥౪॥ 

మనకు వరాలిచ్చే మైలారు దేవర 
అనుమంశు దేవర కల్లుండు గాడా 11411 
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౫. సివమాడు గొల్లని పదం 

“ఓంకారము | ఓకాటమరాజా 

కరక రపొద్దు పొడిచి కారెండలుగాసి 

బిరాన్న బీరెండ బిరుదు గొట్టంగ వన్నెలాహే 11 

తూర్పున మీ యావులు తుంగలు మేసి 

పడమట మా యావులు పచ్చికలుమేసి వన్నెలాహే ॥ 

రీ చెంచుపదాలు 

కోనేటి. దీక్షితచందుని, విజయ రాఘవకళ్యాణమున విజయ 

రాఘవుని మృగయా విహారమై, చెంచులు కోబుకుట్లు వండి కాశుని 

కారగింపుచేసి విందు వినోదములు జరుపుకొన్న సందర్భమునందలివి :- 

౧. కాటనురాజు పదం. కాంబోది-ఆట, 

కుంబములో పుట్టినట్టి | కుంభకర్ణుని కొడకవై 

కుంజమాల్లా దింటివిగదరా | ఓ కాటమరాజ | 

కూరనార వెతకవుగా | 

అంబారి కసాగసాన | అంబుధి దాటువేళ 

పంబలు వాయింపుచును | ఓ కాటమరాజ! 

కంబళి నాచుకొంటివిగా ॥ 

సుప్పనాతి ముక్కుపోయి । నొప్పిచేత మూలుగంగా. 

ఇప్పపూల దండవేసి | ఓ కాటమరాజ ! 

అప్పుడే కూడితివి గదరా || 

౨. కంబమురాయ పదం: మంగళ శెశిక- ఆది. 

“ సరిగ పాజ కేలబూని | వెలుగుమీది తొండవలెను 

ఎలుగురాజుమీద నెక్కి ఓ కంబమురాయ | 

జలదారి దాటితివారా [1 

మంచము నెత్తిబెట్టుక | కంచము వాయించుకొంట 
మంచుకొండమీద నెక్కి | ఓ కంబమురాయ | 

చెంచెలి కూర తెచ్చితివిగా || 
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3, పోలేరమ్మ వదం : భుంటారవ-ఆది. 

“ బూరుగమాను గని | బూచియని వెరచుకొని 

బొబ్బరింతువుగదమ్మ పోలేరమ్మ || 

వాలుచన్ను లల్లాఢడంగా | నాలుక వెళ్ళబెట్టు క 

ఊళ బెట్టుదువు గదమ్మ పోలేరమ్మ |] 

ర కూనలమ్మ పదం ; పున్నాగ--ఆది. 

“ కుండనిండ కొండగోగు కూరవండి 

కూకుండి తిందువమ్మ కూనలమ్మ ॥1| 

కోతికూన చంకబెట్టి కోటయెక్కి 
కొక్క-రింతువు గదమ్మ కూనలమ్మ ॥| 

కూటికుండ దెజచివేసి గునిసి యాడుచు 

కుక్కల దోలుదువమ్మ కూనలమ్మ || 

౫. దరమరాజు పదాలు; (అ) కాంబోది--ఆట. 

* ఉడుముల బట్టితెచ్చి | నడుములకు (త్రాడుగుచ్చి 

కొడవలి చేతికిచ్చి |! ఓ దరమరాజ ! 

అడవులలో నాడితివిగా || 

బౌద్దికూర సద్దిగొంచు మద్దెల నెత్తిబెట్టుక 

మద్దిమాని మీదనెక్కి | ఓ దరమరాజ |! 

ఎద్దులను మేపుదువుగా || 

(ఆ) ఘంట్తారవం--అది. 

* ఉప్పులేని సలిదిగంజి ఓ ధర్మరాజా 
ఊదుక తాగుదువయ్య 59 

ఉట్టిమీది కెగరబోయి.. 
కాలు వూనమాయెగద  ,, 
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వొట్టిమాని మీదనున్న ఓ ధర్మరాజా 
పూగి పూగి యాడుమయ్య 
పుల్లంకి పిట్టవలై 

| 

సరి మర
ి యాడుమయ

్య 6? 

పూనసరఏల్ల
ివతి 

' 

తల పూచి పూచి 
| 

మూ సదములు ర్ “కాటమ రాజు సగ ము, ర STARS GY రాయ 

సదమషము, దరమ గాజు దము ( (అ)- ఈమూడును న నీలసనములని గు ర్లీంప 
సగును. (ఏఐ నివయము ఫారో 

| వ. గ సొ ౦గత్యి పదము 

గ గో en జ అట్ ఉట Df wt వయ రాఖున్రు శు సాంగ శై: సవనుకం. రాచించినట్టు తెలియు 
జ జ న rag ఎఖ ¥ ' టి Ce LENE rT WN 

cm క మొన్న ‘A 1 శ్రి i శే sth wha “x ర్న { దే్ఫ్ఫుని ' చ సూ "రు i 11. NYY Te స "యం అ 
ధి 

నగరమును మూతి మ్ ముకి సట కు వ్రు ముగ న్నది. సంనటి వరణముటు Wi) టై he 
Soph శే జు" oa ఇ ఖీ ; 

న. fi శ ॥ Ta సల్ల న. /. or లా a స న. న. మ oh wr yt a జనో wa MW DOOD సప ( (గ యమున నీ “A యు సును య. సె స్సు / 

woos og = ఆటీ. 

ఎలువైన యీ & వత్త ఛై స yo ఉరము"పై 

గలిగి తొణీించు యూ సునుఇవ్వం చెలియ ? 

సొల మీను రూవపముంబూని యా శలువక్షు 

తొలుటల్బు. లొసగిన దొర యీతడమ్మా ! 11ము!| 

రంగాన సః య నాసువాదముంల యశిగానముళలుం నంగను ధవఫ 

సో Sy నముటు, సువ (oe స ముస అగు పొటటు సరయు గబ ఫు గోన 
fh 

18 (|! | లీ wn =] 
wi Se శ సు పరత తజ్య me తజ యునన్య షం గ కత తా 3 

wre అంథ A 1 సు; ISONIC నం CE (ప ba) ఇత్ర ను NOW పె, 

| ళు ws ణి జో me Wr re ఓ ఖో ఖు కంగా wen a wn వాని సివయమమున గేం COSY: స్రుట స స Ags న యెమియు నేదు. సట 

ముగా చర్చించుట కీట నవ కొళము' లీనము. కాని న నుదడాహగం-చిన వన 

1-38 
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ములలోనే ఆ కవుల (ప్రత్యేకత కేటపడగలదు. అట్టి పదము లాంధ్ర 

చేశయకుగానములం దరుదు. ఆ కవులు శృంగార రస వీపాసువులును 

శ్నేతయ మాన్గానుయాయులు నయ్యు శ్నేతయవలె శృంగార పద 

రచనామా[త సంతుష్టులుగాక పదరచనయొక్క_ బహుముఖ (పయో 

_జకత్వమును బాగుగా గుర్తించినారు. ఆ గొల్లపదములు, చెంచుపద 

ముల్కు కొరవంజి దరువులు నంతో అపురూపమైనవి. రాజ కనియు 

నటి రచనలకు కోరి సమంజసమగు నొక సందర్భము గల్పించుకొని 

పూనియుండుట (ప్రశంననీయము, తంజావూరివాజుయము "తాతా. 

లిక సామాన్య (పజాజీవనమునకు నద్దము పట్టిన దనుట కితర సంద ము 

లనేకముతో పా టివియు తార్కాణలు. ఇంకను పురవర్షనాది సంద 

ర్భములకును పదము నుపయోగించిరి. రాను రాను పదము దరువు 

నకును, గీత (ప్రబంధ సామాన్య మునకును బర్యాయ వాచకమైనది, 

శ్నేత్రయ శృంగారపద కవితోద్యమము విజయ రాఘవాదులతో 

_ నాగిపోలేదు. నాయక రాజుల తరువాత తంజావూరు పరిపాలకులగు 

మహాశరా(హులకాల మునను కొనసాగినది. (క్రీ. శ. 1694 - 1712 సం॥ ల 

నడువు. తంజావూరు నేలిన శపాజీ, అతని ఆస్థానకవియగు దర్భా 

గిరిరాజు ఆరితేరిన పదకనులు. వారి సమకాలికుడు మధుర 
విజయరంగ చొక్క నాథుని మం(త్రిపుంగవుండును, న శాంక విజయ కలి 

భార్తయు నగు వంగల సీనయామాత్యు(డు (ప్రసిద్దపదక_ర్శ. ఆంధ్రమున 

రసవత్పద యక్షగాన కర్తయగు మెసూరి కంఠీరవరాజునువారి సమ 

కాలికుడే. వారి తరువాత శరభోజి. తుక్కోజి. చిట్టచివరి శివాజీ 

(క్రీ. శ. 1888 _ 1855) వజకు తంజావూరిలో తెలుగున పదకవితా 
రచన ధారాళముగా సాగినది. శివాజీ ఆస్థానమునందలి ఆంధ్ర పద. 
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కనోలలో. ఏపి. I 1 “వరహా బ్రోగూాడి పన్ఫులలొ (ప్రసిన్లు వచఫా స్పయ్య. అ నరహాప్పయ్య 

వడిగాగముల సాడ నన్నె ౧లనుచుండు వాడట శివాజీ." ఆ గిరిరాజూ 

లోలో లో ళ్ ॥ శ ఇ4 ఇ" ౪ గీ న 4 గ్ వంటే. మల పనముల సంఫుబమయులు కొన్ని పంజూనూరు సరస్యల మహాలులో 
క a” న్న యే ఇ; ష్ ఇ ల ” జ ON పాగ అల గలను ఆ మహారాట్టా (సభువుల కొలఅమున నచట § న్ని సితిప్రద 

ములును 'వటసియులవుట పిశేవము. అనలు వవకవితారచనలో 

శేత్రయ సిజయరాఘమవ థి దాస్తాననవులకు వమార్షదర్శకు జై నగ్వే వారు 
(p “1 (ne (౪ 

నశ. ర రొజులు మూర్షచర్శవ్టలై ద చాంన్రి నేయు తంజూవూరిలో 

వారివి కొంటది యవుగానములే గాని పవనంపుటములు శానరాకుం 

నుట పోవసీయనిి. 

« Mead 

1౫, చూ శి నాటీ అన్న ఫ్రా గాపరిణ మెము సం, న, మ, “క్ల. నం. 499 

14, చూ శినాశీ తీనములు, నిం. న. ను. శీ, నం. BL. 
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3 
శహాజీదరువులు 

తంజావూరు మహారాష్ట్ర (ప్రభువు శహోజీ యక్షగాన (ప్రబంధము 

లందలి దరువులు మిక్కిలి అపుమూప మైనవి. అందతని సంగీత సాహిత్య 
నాట్య విద్యా వెదువ్యు వైభవము నిశదమగును. యక్షగాన రచనా 

పరిణామ (ప్ర క్రియాపాగల్భ్యము తేటపడును. ఆ దరువుల విశేషములు 
కొన్ని మచ్చునకు మాత్ర మిందుదాహారింపబడుచున్న వి. ఇందనేకము. 

మున యక్ష.గానములం దితర[త కానరావు. 

1 సలాముదరువు: పంచరత్న (పబంధమునుండి -- 

2 (పబ 

ఖ్రరవి = అట 

కర్పూర ధవళాంగ | కందర్ప దర్పభంగ 

సర్పభూషణ 1! ధృతగంగ | సదయ త్యాగరాజ ఉత్తుంగ | 

నిసగారి గమాప 1 ధధపమ 

గడి గమ పమ | పధ నిధ ధవ 

పధనిసరి సనిరి సన ధప 

సానిధధ పమ ధాపా మగారి సరిస | 

సల్లాము సల్లామురే ॥| 

తకధిమికిట రుంతరి తక్కి-ట కిటతక మొ॥! 

ంధదరువుః పంచరత్న (పబంధమునుండి 

బిలహరి - అది 

ఇందు కళాధర | సుందర వదన పు 
రందర వందిత చరేణూరె | 

కుందరదన యర । వింద నయన కర 
నందిత శాహేం(ద్ర నందరూప త్యాగేశ | 



అనుబంధము 801 

మెలిలాల యెల్లాంలి | దేవాది దేవ 
యెలిలాం యెల్గ్లొంటి || 

తాం తకతక 1 యుల్గిల్లాం | తద్దిమి తద్దితక ధరికిట తక 

థింగుణాలకు తక | తళాంగు తరథిమి తక్కిణాం | 

తోరరిణాం | కిటత౦ | తగకధళాంగు | 

భురు తకథితా 1 యలిలాం యొల్లాంతి || 

aL oa ఆట 1 "i (శ 
ద గ ఫి ఘే న. Tres సింగు" ట్ర గ 'త్య్యాగనిన i న చిత 

(ప్రటంఛమునించు. | y= చదగువుగా నునాహాగింపబడినది. 

ఫు టదొఫిసయము దరుపష్పు: సంచరత్న (స్రబంథము ను నుండి -- 
శై కాటుల 

సాసర్ = ఆట 

దేనదటేశ నన్నుప్పుడు | గాపు మహేశ | 

గాముని టోొరిగొన్న సొమివి నీనా | దారు 

రావపన ఎనుబరు గొముత నీవా || 

+. నపొపన పణఃనమవదవ ¢ బ్ ॥ “haw రొ టల [.[సవ్యాపసప్యసమపద లీలా దరుపు: గి. వినోద 
శ 4 + 1 ౯ ikl జ 14 ల సమ ల | 

ది (ప్రటంనే లనే ము మింది = 

రేగి న్యం ఆది 

నక బీటిది (1) తగున | మగువకు లోళు వగుమ 

రనరు తీరు తీరున | సనడు పోను పోరునస 

మెలత ముర మీ తలపు ! కలయ మానుమా యలక 

చేడియ రాదు రొయడిచే | పోడిమిగాని గామిడిపో 

పొదే జశాహీళా దేవా | ౧౪ బేవీ రాపటేరా || 

ఫం దనులోమ నిలోవు గతుల గంటను శ బ(శమ మొక్కా దీ యనుట 

గమనింపంల దగును. 



902 ఆంధ యశుగాన వాజయ చరిత్ర 

ఆట తాళము 

సరిగామా పధ - నీ వింక పైడిక (2) 

తరుణ లెవ్వరు - దాని సరిగారీ 

ఆలినీల వేణులు -- అబ్జనిభాస్యలు 

కలకంఠులు - దాని సరిగారీ 

జలజ దళాక్షులు - సరస బింబోష్టులు 

మెలత లెవ్వరు - దాని సరిగారీ || 

ఇది యొక్క_ కు దరువు తోడి, కల్యాణి, ఖావ్కి శంకరాభరణము 

రాగములు నాల్లింటను (బ్రవర్శింపం జేయం. దగినదిగాం బేర్కొంనం 

బడినది, 

6. మోహరం: పంచరత్న. (ప్రబంధము నుండి -- 

తత్తక్కారం | ర్ఫుకర్సుక | తత్తతత్త తాం దత్తత్తా 

.. తోధికితాం తందందాం | తాంగత్తోకిట తకధరికిట 

_ తందంధి తాంద్ధితక్కి 1 తోంధోం గతోం 

ధిక్కితక్క 1 తోంతక తకధికి తందతాం ॥ 

ఫ్రీరుమూనం :-తందక । తకతక । తందక తకతక 

తందక | తకతక | ధళాంగుతోం || 
ధింధికి | ధికిధికి | ధింధికి ధికిధికి 
ధింధికి ధికిధికి | ధీంగణతోం i 

తకథళాంగు శకదళాంగు | తధింగిణతోం ॥। 

7. గణపతి కవు త్తం: పం. ర ప్రబంధము నుండి - 

ధీత్త త్రై | ధీత్త త్రై ॥ తత్తాదిద్ధితోనం తా | 

ధక్కి-ట ధిక్కిట్టథక్క- | ధిరుగుడుతాం తోంగ 

ధీందత్త ధీందత్త । ధీంధధీం దత్తక్క. 
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తధిమి ధిమిత తక్క । ధిరుగుడుతాం తోంగ 

తాతాధిత్తా ధిక్కిట | తకధిక్కి=త్తాందత్త 

ధక్కిట కిటతక । ధిక్కిట కిటతక 

తోంగుడ కిటతక | నంగిడ కిడతక 

కరిముఖ హరసుర | వరకమలజ నుత 

వరపాశాంకుశ యుత | చరణం తేశరణం 

తక్కిట ధిమికిట తోం। తకతోం 

తధిక్కిట తక ధిమి కిట్టతోం ॥సతత్రం॥ 

కట్ల: పం. ర. (ప్రబంధము నుండి - 

తాయి తొాయిం దత్త | తాహత్త తెయి తెయిం 

దత్తతత్త | తెయి తెయిం దత్త తాహత్త 

తెయి తెయిం । దత్తతత్త తద్దిందత్తా ధిందత్తా 

ధిందత్తా | తతతధి | తతతధి | తకధిం దత్తా 
ధిందత్తా | ధిందత్తా | తకతధి తతతధి 
తధింగిణతోం || 

రి, సొల్లుకట్టు * పం, ర. [ప్రబంధము నుండి - 

(0. 
ఆలా TE 

తాంధి తద్ధిమి తకరుం గణక రుగ 

తతోంగుడు | తకతోంగుడు ధిషికిడు 

తాంధి తాంధితక ధణం త్తకిణ ర్వుక 

తతోంగ తకధోంగ | తోంతోంగ 

తకతక రుకణకరు ॥ 

తికాలస్వరం: పం. ర (ప్రబంధము నుండి - 

సారిగ గారిస | రీగప పామ్మగ | గపధస సానినీధ | 
రీసరీన ధాపమగ | పధసా నిధ పధని | 

పధధప మగరిగ | సరిగ పామాంగ 

పధనిధ ధాపమా గరిరిస | యెలిలాం యెలాంలే 

తాహంగ తక ర్సుణుతాం | కిటతరి తక యుణుతాం ॥ 

50 లి 
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11.వర్ర త్రికాల సొల్లు: పం ర. (ప్రబంధము నుండి -- 
(ఆ గా 

ధిమి ధిమి కిట | తక రుణుత తకిట 
కిటతరి కిటత ధిమిత తక ర్వుణు 

రుణుత ధణ తకతక | కిణ తకధిమి 

తక ధికి తక | తోంగు తక దధింగిణతోం ॥ 

యెలిలాం యెల్ల్తాం ॥ 

12. జ తి: పం. ర. (ప్రబంధమునుండ్ - 

తాంధిధి తాం తాం |! దిద్ధి తాం దాం 

దిద్ది తాం దాం తక 

తోం తోం తోం గతోం తోంగు ॥ 

1లి. స్వర జతి: త్యా. వి, చి. (ప్రబంధము నుండి -- 

గగరీ స్ఫరి నిరి సాన్నిధ | ధ .... నిరీస్ససాన 
పమా మాగా | మాగ గరిస | గమప పామ 

ధవ మగరిన | పామామ్మాగా మాగ గారిస 

ధధనిధాధ | పమ పమామ | గరిమ గరిస 
పామామ్మాగా = గరిస || 

నాయక భువన విధాయక అచ్యుత 
సాయక భువన విధాయక త్యాగేశ ॥ 

14 స్వరసొ లుజతి: త్యా. వి. చి. (ప్రబంధము నుండి - 

తద్చిన్నాం కిడతక । తాంధిత్తక్కిడ తక 

యుంతారిత్త గణంగితాం ధిత్త ,... 

తద్ధళాంగు తక ధరికుడు 

తకతోంగుడు తక | తధిగిణధోం ॥ 

15, వ ఫౌల్లు జతి: పం, ర (ప్రబంధము నుండి -- 

తాంతక తకధినానాం 

తధిన్నాం త్తక ధిత్త 

థినానాం ధితానాం ధీరుగుడు తక 

ధీంధిమిత తక ధళాంగుతోం ॥ 
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16. పంచఘాత ము: తా వి. చి. (ప్రబంధము నుండి - 

సావదవ్హాహో అ | సావధనరాహహో 

జనాహో | కాళదుష్టదానిదాక | కర పసరూన | 

జపతో కాళహర చింతా సాద 

కమనీయధర్మ ఆచర ॥ 

మో-ద. 'బేర్కొనంబడినవానిలో జతి యను వదము సంస్కృత 

నంగీత శ్వా న్త్రక రలు (పయోగించిన “యతి” శబ్ద వికృతి యను 
కొందును. “యతి” యన్నది సంగీత శా స్త్రక_ర్శలచే వాద్యా ధ్యాయమున 

న్క్ష్ వాద్య (పబంథముగాం బేర్కొనం బడినది. సంగీత రత్నాకర 

మున (VI. 152-153) నది - కూటవర్ణ విరచితము (కూటవర్ణ ము 
లనంగా పటపహోది వాద్య సాధారణ వర్ణములు అని చతుర క శ్రీనాథుని 
కళానిధి వాఖ్య ), అత్యంత కేవలము. ( “బంధకాఠిన్య వర్ణితము ” అని 

వాఖ్య ), ఏకరూ పాక్షురము (అన-గా ఉప ప(కాంతే వ ర్లానుసా రేణైై వ 

సమావితః? అని వ్యాఖ్య ), 'శాళచ్చందోభివ్యంజనోజ్జ (లము, బహూ 

. విరామ సంయుతము నైన వాద్యఖండముగాం బేర్కొనం బడినది. 

మోాంది ౫అపతి కవుత్త తం)” అనునది సంగీత శాస్త్రము లందొక 

వాద్య (ప్రబంధముగాం బేర్కొనం బడిన, “కవితమ్ అనుడానికి దగ్గరి 
చుట్ట మను కొందును. సంగీత రతఈ్నాకరమున (VI. 172) తల్లకుణ 
మిట్టున్న ది: వ 

“* ఇత్యుద్దాహ (ధువా కృత్వా స్వోద్లాా హాంత్యదలేఒథవా ! 

స్వోధా9హే య(్రము క్తి స్తత్కవితం కవయో విదుః ”” 

“పంచఘాతే ” మనున దొక తాళ విశేషమో లేక తాళ (వబంధ 

విశేష వూ యనుకొందును. తల్లక్షణము వ 

1-39 
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“ గద్వయం ల(త్రయం జ్ఞేయం నిశ్శబ్దం ల్యతయం తతః 

పంచ ఘాతస్బ విజ్లే యః (ప్రసిద్ద సాల వేదినామ్” 

“ జీవద్వయం భవేద్య(త నగణ్లాళ్చ విరామవాన్ 

ఇతివా పంచఘాతః స్యాలఘు (తితయ సంయుతః " * 

— సంగీత దర్పణము. 

క మూాహారం, నెలకట్ల మొదలై నవి. ప్రసిద్ద సంస్క 

సంగీత శా స్త్ర గంథము లం దుదోహారింపంబడ లేదు. కాని యవిర 

వాద్య(ప్రబంథములు, "తాళ ప్రబంఫములు అను. వాని కోవకు. చెం, 

నట్టివిగాం. దోంచును. 

సంగీత జాస్టై)క దృష్టితోం బరిశీలించినవో శాహారా 

సాహిత్యమందు, అసలు యక్షగాన వాజ్బయ మంతట నపురూపవ 
లైన విశేషము లనేకము గోచరించును. యవశత్షగాన మొక సంగీ 
nn నిశ్లే పము. అందలి విశేషము లన్ని టిని వివరించి లాక్షుణి 
ముగ వ్యాఖ్యానించుటకు నాకు వక్ర చాలదు... అది (వ ల్యెక మొ 

పరికోధన వ్యాసంగమునకు విషయము, అభిజ్ఞుల పరిశీలనార్థ మూయన 

బంధముల. గొన్నిటి నూరక ఉచావారంపేతి నం తే. - అక్కడకు. 
నా యోవీన కొలది కొంత కొంత వివరించుటకు, (బయత్న మ 
చేసితిని. దొసలసలు పొసలిన - హసింతురు గాక పురోభాగులు 
మన్నింతురు గాక మహాభాగులు. 
అనానను 

a fA uy . 

%* వాసుచేవకవి పార్యత్రీపరిణయ మున “ పంచఘాతమక్య + 0” 'ఉచాహారింప। 
బడినది. అది మఠ్య తాళ(ప్రభేద్యమగునా ! 
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4 

వివిద గేయ రచనలు 

పె అనుజంనముల సరిథిభోనికి రానీ పలురకముల యత్షగాన 

సదనుటు సొటటు స యనుబలసమునం (బసస్వాము లగుచున్నవి, 

అందు కొన్ని; సంగీత దిగ (స్రైయా నిబద్దత గలవి, మజీకొన్ని 

పద్యము వ పడ యనంగ ఛందోనిటన్లగి గదని. కన్ని శివలము 

సందర్భము, అందు (స క నున విషయమును . బురస్క_రించుకొని 

సెట్టంబడిన సీతులు గలసి. _ ఇందుల జూల భాగము చేళశిరచనలు. అందు 

రగడ వికారములు గొన్ని ద్నెసద వికారములు గొన్ని. ఇట్టి 

దేశి సంగీగరీశులును అతి (పాచీన'కాలమునుండియుం. (బ్రసిగ్దినహించి 
యున్నాని. బృవా దేశి, సంగీగర"త్నా గరాది (ప్రాచీన సంస్కృతే 

సంగీత శా! స్త్ర గ్రోంథయుంంధును (సబంధా ధ్యాయ పరిగణన కెక్కి. నవి 

కొన్ని. యయగాన (౫ యఘోాగమునుబట్టియేశాక వాల్కు-రికి సోవు 

నాను జే కరున్రు' పెట్టిన సట్ "ను బట్టియు, అల తణదీవిగ, సంకీర్త న లత. 

ణము, అిస్పనె గపయము "మొదలగు లతుణ్యగంథముల౦ందును మన 

కాన్నముబంను మ గట (న క్రేని బ్య్గియు, తాళ్ళపాక వారి పదవాజ శ 

యము, త్యాగరాజు ఉత్చనసంప్రదాయ కీర ర్భనలు, జానపద 

వాబ్బయము మొ! వానియంగోలి లత్ష్యుకోశమును బట్టియు నిందలి 

కొన్ని గీత న (ప్రబంధ ములకు. (బాచీన “దొబ మునుండియు "దెనులసన 

గల (ప్రవారము “తేట తెల్లము కాగలదు. కాలక్రమమున? గొన్ని 

థొత్తలు పొడనసూపకపోబలేదు. - అర్వాచీన | యుగ ములం బరిణాను 
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పథములం (బయాణించు యవగానము వానిం గొన్నిటిని (గ్రహించు 

చునేవచ్చినది. 

(పకృత మి యనుబంధమునం (బస క్రములైన గీత (ప్రబంధము 

లన్ని టికిని సిద్దముగా లత్షుణ మేర్పరింపంబడియుండ లేదు. సహజ 

ముగా గీత ధర్మము గలవి కావున పాడంబడు సమయమున రాగము 

సాగదీతవలన ఏనియందలి. గురులఘువ్యవస్థ వనూజవచ్చును. బహూ 

లకి పరిశీలనముజేసి వీలైన నూచనలు మా(త్రేము నా చేత నెనంతే 

చేసెదను, ఇవి నిమ్మష్ట లత్షణములని భావింపరాదు. సూచనలు 

దూతను అభిజ్ఞాల- పరిశీలనార్థము మన యతగానములం టే సాటి. 

సంగీత సంబంధి. సామ(గి యున్న దో. యుతి త్రిమాపుటశే యా (ప్రయ 

త్నము. అప్పకవి లాలి, గారీకల్యాణము, ధ వళము, నువ్యాలు 

అర్జచందికలకు లక్ష్యుములు మా(త్రము చూవీంచెను. లతణము నిరూ 

వింపలేదు. . అతండు నొక యవషగాన రచన చేసినవాడు. లతకు 

కర లాక్షుణికుండు నెయుండియు నట్లు కతిపయ గేయ(పబంధముల 

కారక లత్యుములు మాత్రమ వూవీంచె నవలా వానికి లవణ మేర్చ 

రించుటలోలగల సాధక బాధకము లతని కధిగ తార్థములన్న మాట. 

వరుసగా నొక్కొక గీతి రీతిని స్టాలీపులాక  పరిశీలనముచేసి 
చూతము :-- 

1. అధ్యాత్మలు :- విజయ రాఘనుని పిళ్లోద చరీత్ర అవతారం 

కలో నతని రచనలు. వర్మ సటడీన' యొక పీసమాలీకల్లో. వలలు, విడి 
పదాలు, సంక్షీరృనలు మొదలగు వానితో. 'పాటిదీయు నాక్ గటు 

విశేషము: నుటంకింపంబడినది.' -తతనిదగ్కు లక్ష్య ముక్ళ_టియు. 

లభ్యముగాలేదు. యతగానములందు దేని ప్రయోగము క్యాచిత్కు-ము.. 5 
తెలంగాణము (పాంతమునకుం 3 జెందిన. మళ వాడ శీమేకున్ కంకితమెన 
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శివరా(తిమాహాత్న్య్య మను యక్షుగానమున నిది పలుతావులః (బయుక్త్ర 

మెనది. 

ఉదా:- ౧. (ప్రవిమల [(ప్రమథుల - పాలిటి పెన్నిధి శివునిరా(ి, సకల 

దివిజ చకోరత _ తికిని సుధానిధి శివుని రాతి 1పలవి। 

కాయిక దోషాంధ-కార పం క్రికిరవి శివునిరాథతి, ని 

ర్మాయిక జనవన - రాజిమందారము శివునిరాథి ॥ 

. ఈరీతి తర్కించి _ యేగె మిథిలాపుర 

ద్వార బాహోపవన _ ధాథికిని యందున్ ॥ 

మొదటిదానిలో చతుర్నాతాక గణ ప్రాచుర్యముతో నేక తాళగలతి 

స్ఫురించును. “రెండవది. పంచమా(తగణాక మగు జం "పెరేకు. 

ఇట్లు దీని గమన మన్ని తావుల నొక్క-లీరుగ లేదు. శెండేసిపాదము 

లకుం (బొస నియతి గలదు. సజాతీయ వర్ష వృ_్తి తితోం (బతివాద 

మును రెండు దళములుగా విరుగును. దీనికి పల్లవి చరణ విభాగమున్న 

జాడ దో(యను. సర్వసాధారణముగ శేకులో, దరువులో లేని యక్షగాన 

ముండదు. ఈ శి. రా. మా, న వానిపేర కానరాదు. వాని 

స్థానము నా(క్రమించుకొన్న ప్ యధ్యాత లీ: దీనిని శేకునకు దరును 

నక నుద్దియగు పదరచనా విశేష మనవచ్చును. 

2. _ అనువులు కా కొద్ది యశ్షగానములం దతి విరళముగాం గను 

పట్టును. ఒక్కొక్కాదానియం దొకొ Ey తీరుగా నున్నది దిని గతి. 

ఉదా వా ౧. రూఢిమీర మహాగణంబులు గూడిచూడా, నోట్యము 

లాడువాడు బుధోత్తములు గొని యాడువాడూ |] 

_ సీర చోడవ్వచరిత్ర 

౨. పతిలేనీ ధాత్రి యుడుపతిలేనీ రాత్రీయ్లును 
'మతిలేని మం|త్రియును శ్రతిలేనీ శర్ &ి॥ 

—_ బీలభోద్ర దాసి" శపోత వాక్యము. 
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౩. పుగజనులందరు దను జూడంగ ముదము బొంది 

అరుణ కీరణు డుదయమయ్యెడు నటకుమున్నై ॥ 

-- భీమసేన విజయము 

ఉదా:- ౧లో త్రిపుట గతి ౨ లో జంపెగతియుం గలను, 
మూండవదాన గతి స్పష్టపడ లేదు. ( ఇది కొన్నిట “వానువ్రు? 
లనియు. బేర్కొ_నంబడినది). 

ల. అప్పగింత పాట :- వ్రదియొక్ర (వ త్యేక రచనా (ప్రక్రియ 
గలదికొదు. కఛ్య్యాణ కోథలందు తలిదండ్రులు వియ్య్యాలవారికిం దమ 
కన్యనప్పగించు సందర్భమును బురస్క-రించుకోొని పుట్రినది మా(తీమ. 

ఉదా 2- బాలామణి మిగుల గోల 

. బుద్దులేవేళ నేర్చుడీ భామ చాల: 
_ ఈడు బాలికలగూడు, బొమ్మల 

జోడు పట్టి తానాడు. . 

-- జూన కీపరిణయము 
బు 

4! “అలకపాట: ఇదియు. అప్పగింత పాటవలె సందర్భ 
-పురస్కృకమైన దే కా కాన్లి యొక ప్రత్యేక (పకియ గలది కాదు. 

ఉదా న పలా “ధర్మ స్వరూవమై ధరణి పోషించు 
. ధర్మరక్షక నీకు తగదు లేవయ్యా i 

మొన్న సంగయ్యనికా చెన్ను గాబట్టి 
వన్నె లింగము గట్టె వరుడ ఓ రావయ్యా || 

మా " బసనమహిమామృతవిభాసము 

ఇందు జంపెగతి స్పష్టయగనున్నది. రెండేసి పాదములకు పాస 
నియమము పాదపాదమున  పదిమ్మాత్రలపె యతియుం జూపట్టు 
చున్నవి, కాని అలక పాటలన్నియు నియతేముగ నిప్లు యుండవు. 
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| wey + 
fn గ్ u + ఈశ gene ల్ నై EN స, అల్గొవనరెళ్టుుం మాటను రొశనంబూసలము, నమ 

Vr" ’ 1 న్ ఆళ్ల ౪ క్ష IN | శో సారము. తనే నసనుము సగొసొక సాడు అని వివి ధాన ములు 
( 

గలవు, ( AFT సస Te స్ క EN UP VW D). ) ఇదిగొ" గ్ 

(ప Wop టి 'సీసవునుగు AME [ లి Fe CR యత. వాను వ్వుటం దిది 

(పయు క మున. ఉనన గదులూ” అను మాట యీసాట ఫోక' 
at 14 (౪ sw 

నో అ టీ + wi స సళ . thy senate న వ సట్ఫెనీ నంటి (సులీ ఏర భాం మునను బునరొన సృ గః ముగబదుంగును. 

ఇ |. ఇ” fy nw ఛి 41 టో న. 

DAI యయ గానము మంట ౪ చరణము ("వ సము వం 'పి "రేకు లి, 
1a 

| 7 fH (చూ. 'సాటయెంగ గ గీసి పంటు మోపొటును జానకి సరిణయము, చాద ర 

"రా సం సో గు 117 ఎ Wa, వాని స్రసల్సీ "on mW అపుయ్య 

ఏకాంగి సేవ యువ లటంంన వి, 

షీ ఖు ఇ ఖా ఖే శా 

దా వా ఓని చరణము 

శ్రీరామ విభవంబు చెలుపంద గాంచీ 

ధారుణికి పుతిమై తగ నుదృవించి 

రూరిమితొ జనకునకు రూతురనుపించీ 

గోరికతో దశరధుని కోడలనుపించీ | అల్లొనేరేడల్లొ॥ 
జానకీ పరిణయము సౌభాగ్యమాయి!। . oe 

, జానకీ పరిణయము' 

ఈ పాటకొక సంప్రదాయ సందర్భమును గలదు. . ఇదియుగ 

పెండ్తిపాట. 16 శ. (ప్రబంధము లందును "పెండ్లీ పాటగా దీని (పసక్రి 

కనుపట్టును. (మూ. కకుట్ణే ప విజయము 4.8 ; పాంచాలీ ప పరిణయము 

410) కల్యాణ కథాత్శకములగు యత,గానములందు ము త్రేదువల 

సువ్విపాటకుం బిదప నిది కన్సట్టును. పై జానకీ పరిణయ "పట్టిణీ 
పరిణయము లిందులకును దార్కాణలే అనలా నుంకులు దంచుట 

సువ్విపాటకును, సుంకులు చెరుగుట  అల్లానే"రేళ్ళకును సందర్భము ' 
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లన్న మాట. గణపవరపు వేంకట కపి యా విషయమును స్పష్టముగా? 

జెప్పి నాడు * గెల 

పల్లవ పాణులు కొందటు 

పళ్ళెరముల౯ బూని రవల బంగరు గాజుల్ 
ఘల్లురన సుంకు జెరిగిరి 

యల్లో నేరేడటంచు నయ్యిందిరకున్ 

-- (ప్రబంధరాజ వేంక శేశ్వర నిజయవిల్రాసము 571. 

అయితే _ మామిళ్ళప ల్లీ వెంకటాచలమయ్య తేన ఏకాంత సేవ యవ 

గానమున దీనిని “కొట్టణం పసుపు విసి, పాటి గాం చేరని. 

యుదాహరించినాండు. 

శ్రీ కేశవం సదా(శిత కల్పభూజం 

నారాయణం సదానారదస్తుత్యం || అల్లొనేరేడల్లొ। 

శ్రీలక్ష్మిపరిణయము చెలువందమాయె॥ 

ఇదియు జానకీపరిణయము దానివలెనే జంపెగతి గలది. మాతల పరి. 
మితియు నంతే. (5౫-1-88, లేక శ). అందు 'సుంకులు ఇరిశో'పాట? 
చేశే యుచాహారింపంబడినది. | కొన్ని యత్షగానములందు అల్లానేేశే 

శృకు 'రాగనామము లుదాహారింపంబడినవి. పణిహోరం ఎంచారయ్య 

కురవరజిలో ఛానికి నాదన్హామ క్రిత వేర్కొనంబడినది. 
( స 

6. (9) అ ష్ట క్ష ము వలా - ఇధి నొ'లంది యవ్షగానములందుం ద అచు 

నాయిక 'సిరహక్దనా న “సంద్రర్భమ్ములందుం (ట్రయుక్త క్ర ము. నాలుగు. 
whe nn 

పాదములు  నాబ్లు రె క్ళెనివ్లిది. ద శమ్లులున్ను ల్ లది, ఆద శ్రములన్లు బట్టియే, 

అ చేరు (పతిప్రాదమ్ము నచ్చముగ్గా నొక త్రిపుట శేక్షు. అనలా 

వడేస్టి సి మా(త్రలదశ్రములు.. మూడింటి సె , నొక్ష యెదుమా తలు. గలది, 
సర్సిగ్గా మృత్త తృకోకిల్ల 'మ్లాత్రసంఖ్యలో. సరిప్తోవునది.. ద్వానివలెనే. వృషభ 
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గతి గలది. నాలుగు పాదములకును ఆద్య పాసయు,  నంత్య ప్రాస 
యును జూపట్టును.  (ప్రతిపాదమున పదునాల్దుమా[తల పె అనలా 
ద్వితీయదళము (పథమావ్షరము యతిస్థానము, 

ఉదా ;-- కదియ వచ్చిన మేనికాకను 

(గమ్మిపూంబొద వాడగా 

కొదమ తుమ్మెద లూర్చుసెగలని 
గూడ కూడని వాడగా 

పదరు మదనుని తూపులాయము 

పట్ల పలుమరు గాడ(గా 

ముదిత ముందజి కరిగె శంభు(డు 

మొనసి ముచ్చట లాడంగా || 

ల వీష్తమూయా విలాసము 

(ప్రసన్న వెంకకేశ్వర విలాసాదు లందును అష్టక మచ్చముగా నిచే 
మచ్చునం గలదు. 

(ఆచౌపద్యష్టకము: ఈ వేరుతో. ఉపాధ్యాయుల 
మృత్యుంజయకవి వామనచరి[తమున నొక రచన గలదు. అది అప్ష. 
కములో సగము పరిమితి గలది. అనగా నష్టకములోని నాలుగు దళ 
ములు దీనికొక (ప్రమాణాంశయగును. అందులకే చతువ్చది _ చవ 
పది - చౌపది .- అష్టకమెనదిది. అప్టకములోని శెండవదళమున 
కంక. దీని 3ండవ దళమున రెండుమా(త లెక్కువ. అంత్య వాస 
నియతముగం గానరాదు. అంతే భేదము. 

ఉదా :- వరకుతూహల సత్వరుండును 

వర్ష్యవిమల యశస్కరుండును 

పరమదృథతర సుమనస్కు-డురుతర 

భ(దనియతు(6డు నంధుండూ ॥1 

I-40 
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"7అషపది;- అనయా నెనిమిది పదములు గలది 

అని యర్థము. అష్టకము నిదియు సమానార్థకము లే. కాని లతణ 

(గంథములందు వేటు-వేజం జేరొ-నC బడినవి, (చూ. లవణ దీపిక 

డి. 1829) జయ'ేవుని గీత గోవిందముతో దీనికి (బతివ్ష వచ్చినది * 

యక్షగానము లందటనటం (బయుకృమైనది. చూర్షికవ లెం దణిచు 

సంస్కృతే ఘటితముగానే కన్పట్టుచున్న ది. 

ఉదా : త్వామనిశం _పేమయుతం భృశ 

మామనుతే హృదిబాలా 

తామురరీకురు కామవశాభిహతా 

మిహ శాహనృపాలా || 

లలిత ఫలకతల చితిత మపితవ 

కృత విలాస కలాపం 

కలయతి దిశి దిశిహంత యథాత్య్కని 

లలిత మనోహర రూపం।1। త్వామనిశమ్॥ 

అన్షకము. నందు వలెనే (ప్రాస, పాటింపబడినదికాని యతి మాత్రము 

"తెలుంగునందువలె 'సజాతీయ' వన్లావృ త్మికాక సంస్కృత సంటప్రదా 

యానుసారము విచ్చేద సంజ్ఞ గాం 'బాటింపంబడినది. పై అస్టకమునందు 

వలెగాక యిందు దుధురగతి కన్పట్టుచున్నది. అక్షపదులందు మధుర 

౫తికే (ప్రాముఖ్యముగాని యది యొక నియమముగాదు. మొదట ఏ 

గతిభేదము (గ్రహింప(ంబడిన నదియే సాంతము పాటింపంబడవలె 
ననుటయే దీని నియమము. 

* * భునతే మోరంగ జయచేవ కవివశేణ్యుం, డంద మైనట్టి గీత గోవింద మందు 

నంచితాషపదులు వల్కెనట్ల పదము, పరగునెనిమిది పదములు పల వియును”ఆనియు 
“ధర ెనిమిది పాదంబుల6, బరగిన పదమదియు శరభపాద పదం?” బనియు దీనినొక 

పదవికేషము-గా. ఎరిగణించినాడు తాళ్ళ పాక చినతిరుమల య్య (చూ. సంక్షీ ర్థన 

లక్షణము 46-4) 
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“ యతుగానాప్త పదాష్ట పదులు నాలుగు విధమ్ములు నొక. 

క్క_టి పెక్కువిధములె ” యప్టక ముల పదంబులు నష్టపదులును 

వివిధరీతుల నానా ముఖంబుల విహరించు ” నని యనియున్నాండు 

మొత్తకి వెంకటరమణ కవి. (లక్షణశిరోమణి - తృతీయాశ్వాసము 

ఆర్. 1257 పుట117) 

రి ఇం గీ షు మెట్టు: - ేనవ పట్టణం జియ్యరయ్య నలనాటక 

మున నిదియొక దరువుగాం బీర్కొనయడినది. 

ఉదా : అభిషేకించిరి మోదముగన్ 

అవనీధవునకు నతివేడ్కన్ 

శుభలగ్నంబున మునులు వశిష్టులు 

సూరులు మిత్రులు నిష్టులునూ॥ 

ఇందు విశేషములేదు. ఇట్టవి తెలుంగు మెట్టులే గలవ్రబో లెడు. మధుర 

గతిలో సాగు చెపద్నష్టకము వంటిదిది. మూడవ పాదమున మాత్ర 

మొక శెండు వూ(త్ర లెక్కు-వై నవి. 

9. ఊంజల్ :- ఇదియొక ఊయలసాట ఊ ౦ జ ల్ తమిళ 

శ బము, ఉయ్యాల అని యర్థము. “లాలి” యన్న దియు ఉయ్యాల 

వపొటయే, జోల ఉయ్యాల పాట (గూడ నున్న దిగాని వానిగతియే వేజు, 

దీని గతి వేలు. చిన్నవిల్లలను నిదబుచ్చుటయు బేవాయతన కల్యా 

౯కోత్సవములును వాని సందర్భములు. ప్రది పార్థ సారథి విజయము, ఆం 

ఉఊాళు చరితములందు కల్యాణ సందర్భమున వధూవరులను సఖు లు 

తయ్యూలలూచిన సందర్భమున (బయుకృము. ఆండాళ్ చరి[త్రమున 

ఊంజల్ పాట వెంటటగలదొక లాలి పాట. ఇట్లు వివాహవేళ వధూ 

వరుల నుయ్యాలలూచు నాణచారము తమిళ మళయాలాది రాష్ట్రము 
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లలో నీనాటికి నున్న దని విందుము. నై రంకు యత్షగానమ 

చెన్న పురమున రచింప బడినవి. 

ఉదా 3- ఆండాళ్ చరితమునుండి 

ఢ్రీవిల్లిపుత్తూరు వుంజల్తొట్టి 

చతుర్వేదంగళుం శంగల్వూట్టి 
' ఆరుశాస్త్రంగళం తూస్గాల్నాట్టి 

ఆండాళు (రంగ) మన్నారు ఆడిరూంజల్॥ 

ఇందొకొొ-క్క- దళమునకు మాతలు 5-5-7; పా సా, 

5-5-6. ఇందుగమనింపదగినవి జంపెగతి, పంచమా[ తాక గణ. 

ర్యము. జంపె గతికి సన్నిహీతమైనది తాళ్ళపాక అన్నమ 

ర్యుల నెరి కీర్త నలలో నొక ఉయ్యాల పాట గలదు. (నంగ 1 

216) అందలి పాదము లచ్చపు జంపెరేకులు. త్యాగ రాజ? 

ఉత్సవ సంప్రదాయకీ రృనలలో (ఆది అండ్కో (ప్రచురణ 408వ ' 

నున్న ఉయ్యాలపాటకు యుంపతాళమే వేర్కొనం బడినది. 

10. ఓ డ ౦ :- *శ్రీరామప్యుతి యను మారువేరిట నొక 

యి(త్రి (వాసిన నీమంతినీ చర్మితము అను య. గా. న'మాత మె 

- లక్ష్యము దొరికినది. -ఈవేరతి విచిత్రముగ నున్నది. ఇతరత్ర క 

'శేవల మశ్రుత పూర్వము. 

"ఉదా : దూడ-చూడా -వేడుకాయే _ సీమంతీ 

నేడు. పెండ్లీ కూతురాయే 

మూడు భువనాల్ కీర్తినిండే _ దుఃఖంబూ 

వీడి తనదూ విభునిగూడే 

_ బంగారు తట్టతో మంగళారతులు 

"శృంగారేముగనిచ్చి యంగనలు అపుడు ॥ 
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ఇందు మొదట నాలుగు పాదములందును |త్రిపుటగతియు, 
చివరి రెండుపాద ములందును జంపెగతియులగలనవు, 1-కిపాదములందు 

మా(తా(క్రమము 74746 ;2-4 పాదములందు 747; .$-6 పాద 
ములందు 5ీ* 8. నాలుగేసి పాదములు [పాసె కఘటితములు. 

11. క్రీ ర న :- కొన్ని యకుగానములందు శేకులో, పదములో, 
| మా ఇకార కల 

దరువులో ఉండవలసినవోట క్రీర్తనలవేరిట గేయరచనలు గన్నట్లు 

చున్నవి. “కేకులు రగడ వికృతులు. ఒకవిధమైన ఛందో నిబద్దత 
గలవి. పదములంధును ఒక్షపాటి ఛందోనిబద్ధత గలవి కొన్ని యున్నను 

అట్లు లేనివే యిక్కు_వ. ఛందోనిబద్ధత లేక రాగతాళ ధా రాళము 

లగు పదములు, దరువులు కరృనలు నొకపాదునుండి (పాకినతీగలే. 

యక్షగానపదములు, దరువుల గుణించి 1వ యనుబంధమున. గొంత 

చెప్పుటయెనది,. పోలిక లిరుగువెరుగుగాగల యీమూం:టి యను 

బంధము గుణించి యిట- మజీకొంత వివరింతును. 

పరగున్ వృత్తము జాతియంతయు.. జతుష్పాద ద్విపాదాకృతిన్ 

'.వరసంకీర్తనముల్. తదాకృతులనే వర్షించుమానంబుతో 

దరువుల్ జక్కులరేకులేలలును నిద్దంబై న గొబ్బిళ్ళు భా 

నురవాక్యంబులు జందమామ పదముల్ శోభిల్లు నందంబులై ॥ 

(సం, ల శ0) 

వై పద్యమునం జెప్పంబడినట్లు స్టూలముగా. జూచినచో..నివి 

యన్నియు. (బా క్కనమైన యొకపద సంప్రదాయము నుండి బయ. ల్లేడ 

' .లినవియే కాల(క్రమమునం బరిణామముబొంది వై విధ్యము నవధరింఛినవి. 
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అని చెప్పనగును. ఏపీని యన్నింటికిని మూలము “దే_శెళి-వివిధాభర 

ణఆములంద లి యెకె కమూలపదార్గ మగు బంగారమువంటిదది. * 

' అర్జున భరతమ్మునను ఇశ్లే చెప్పంబడినదంట -- 

“కర్ణాటలాట గౌడాం[ధ (దవిళానాంతు భాషితం 

ఎళాసప్త విధాజ్జేయా, ద్రోక్తామర్యాది తాళ తః' 

“ ఎశలనంగా పదములనిన్ని, మూడు చరణములకు ఖండికా 
త్రయం అనే వేరుగలదనిన్ని పల్లవి, ఉపపల్లవి అనిన్ని, ఇవి వూ 

సమకనిబద్ధమ్భులై న హగణాదులతో. గూర్చవలెననిన్ని , సూళాదుల 
కనుగుణ్యముగ నుండవలెననిన్ని, మజీయు నివి “ సంగీత తాళ నిర్ణయ 

ముల గీతని. నితపుప్ట మా(తాధిక్యమా( _లోపమ్ములంబొందు 

చుండు” ననియు పొ తపి లక్షణ శిరోమణియందు. చెప్ప యబడినది. 

“యక్షగాన పదంబులు * వాలవజుకు * సముచితానేకవిధ తాళ 
సంగతుల నలరునవియు (సంకీ'రన లక్షణము), * లయ (పమాణంబుల 

నొప్పు” నట్టివియు (లక్షుణదీవిక) నైనను నందుంగొన్ని యొకపాటి 
ఛందోనిబద్దతగలవి. ఇటువంటివి వృత్సపదములనియు, * యతులుం 

(చాసములుం బదంబులును' మూా(కౌనీకముల్ తాళసంగ తులుం” గల్గిన 

పదములు నిబంధనామప దంయబు. “లనియు వ్యవహరింపంబడినవి (మా. 

సంకీర న లక్షణము తీ0-84). శేకులు తాళనిబద్దతతోపాటు ఛందో 

నిబద్ధతయుంగలవి కావున గొంత యీకోవకుం జెందునని చెప్పనగును. 
విష్ణమాయా విలాసాది యతగానములందున్న నీలాంబరి, ఘంటారవ, 

టు * “కన్లాట డవిశాంధ్రలాట విల సజ్లా-డాది భాషాన్టితిం నన్హాఫార్ల సుధా 

. భసరులల్ గల్లించు డీకే శెలదా,స్య ంబౌభరణత్వయొందు శరన్. ౧1 “సంగీత 

నా్యశ్ర్రంబుల! ' + ౧వకి రింపంద గు నానుహెతియుతయొ వ .ర్థించుం[బ'క్యేక మై ?(నం. ౪.28.) 
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ఆహిరి, లేవగువ్లి ఇత్యాదిగా రాగనిచ్లేశముగల పదములు వల 

పదము తుమె శ్రదపదము _ వెన్నెలపదము. చందమామ పదము 

"మొదలగు చేశిపద రచనలును నిరిష్ట ఛందః (ప్రక్రియకు లొంగునట్టివి 

కావు. ఇట్టివే దరువులును. దరువు గుజించి (ప క్యేక మొక యభిప్రా 
యము వ్యక్షమెనది సంకీర్తన లత్షణమున : 

“మహిమ మీజంగ ద్రుతమధ్య మానములును 

జిత్రవర్ణంబు( దాళంబు( జెన్ను మీటి 

మునుప(బాడిన పదవాక్యముల బొసంగి 
ధరణి ద్విచతుప్పదాకృతి దరువు చెలంగు (68) 

మజియు దరువు ఒక ముకక రచన వంటి దనియు, పదము కులకము 
వంటిదనియు అర్థ చం[దకప దాదులతో పాటు దరువుగూడ “పాదయుగళ 

ముగ బవు జన సంపయు క్షింబరగు ననియు నందు. జెప్పంబడినది. (51). 

కీ ర నములు లేక సంకీ రృనములు సీకోవకుంజెందునవియే. అందు భగ 

వన్నామ గుణాదికము కీ ర్తింపంబడుటచే యౌాగికముగ వానికీ వేరుకల్లిన 

దనవచ్చును. సంకీర్తనలవణకర్త “సంకీర్తన నామక  పదసంప్ర 
చాయం బెట్టికనిన * అని పదలక్షుణ ప్రస క్రికి ఆకరములను సంగీత - 

రత్నాకర, చందికా చూడామణి, నుధాకరము లను (గంథములను 

చేరని?” తానె యన్నిటికిని మూలమైన భరతమందు. బంచద శా 

ధ్యాయమందు విమల వృత్తే చూర్ణ నిబంధక వివిధనామ భవ్యలతణము 

లకు నాస్పగము పదము” అని వక్కాణిం చెను. దీనిని బట్టి సంక ర్భన 

మనలా పద వాచకపక్యాయ మనియు నాసంప్రదాయ మత్నిప్రాచిన 

మనియు విశ “మగును. _ తెనుంగగడ్డలో మనకీ నిశ్షేపము తాళ్ళ పాక 

వారి లో౭గిట దొరకినది. తాళ్ళపాక అన్న మాచార్యుండు (15న. ) 

పదకవితా వీతామవాండు, సంకీ రృనావార్యుండు “లక్షణములు. పద 

కవితారక్షుణములు? నై న బహువిధ సంకీర్హనములకుం గ_ర్హ. అతండు 
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పదసారస్వత లత్ష్యు(ప్రపంచ విరించనుడే కాదు లక్షణ్యపవ_క్రయును. కాని 

యతండు సంస్కృతమున జెప్పిన ఆ లకశ్షణ[గంథము నేయు లభింపదు. 

దానికాయన పుత్రుడు పెదలిరుమలయ్యంగారు (వాసిన వ్యాఖ్యాన 

మును చేడు లభింపదు. ఈయన పుతు(డు చినతీరుములయ్య 

“తదాగక్యానుసారంబునన్ ” (వాసిన సంకీ రన లక్షణము ఆ అన్న 

మాచార్యాదుల సంకీ రనములును నేండుపలబ్దములు, లవణ శిరోమణి 

యందుంజెప్పంబడినట్లు ఉపపల్లవి (అను పల్లవి లేదన్నమాట గాని 

తాళ్ళ వాక వారి సంక ర్తనములు సరిగా పల్లవి, ఖుండికాత్రయమును గలి 

గిన రచనలే,  శ్షేత్రయ పదములలో అనుపల్ల వియొకటి అధికము. 
త్యాగ రాజు కృతులలో (గాడ న్ సం(పదాయము బాగుగనే పాటింపం 

బడినది గాని కొన్ని ట చర ణాధిక్యమును జూపట్టుచున్న ది. త్యాగయ్య 

కరారచీనముకై న యకత్షగానములం బే కొన్నిటం (పాతూరి తిరుపతి 
సుందర కాండము, మామిళ్ళపల్లీ - --వకాంత నేవ, మైనంపాటి బాల. 

గోపాలవిలాసము గ జేంద్రాళ్వారుచర్మితము మొ!) గన్పట్టుచున్న వి 
కీర రృనలు.  యతగానములందలి కీర్రనలన్ని యు భగవత్సరములు 

గావు. దరువులవలెనే బవు విషయాత్చకములు, లవక్ష్ముమునకు 
చూాడు--[క్రింద లగ 89వ అంశములు. 

12 కోతియాటపదము: చౌదరి రానుదాను రుక్షిణీ 

విలాస యకుగానమున సింగడు కోతి నాడించు సందర్భమున నొక్ష 
పదముగలదు. తీమ్మారాయుని తే లే తక్కాలకుం దగినట్లు లయాత్శుక 
ముగా నుండుటయే దీని లవణము, 

ఉదా ఆటతాళము 

ధిమ్మెత్తరా తిమ్మ ధిమ్మెత్తరా 

ధిమ్మెత్త ధింధిమ్మి ధిమ్మెత్తరా 

ధిమ్మెత్తరా సీతమ్మగారికి ఉంగరము 

న్ 
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యిచ్చిననాటి యిమ్మేదిరా తిమ్మ ధిమ్మెత్తరా 

తగ బాల్యమున పూర్వనగము మీదికి నీ 

వెగసినట్టి మంచి లఘువేదిరా తిమ్మ॥ 

కి. గ జ ల్_:- గజల్, డోరా, తొహరా మొదలగునవి కొన్ని 
జా 

పార్శీమట్లు 19వ. శః ఉత్తరార్థమునం బెనుంగు దేశమున ధార్వాడ 

నాటక సమాజము వారి నాటకములకుం [(బవార మేర్చడిన కాలమున 
మన హరికథలందును, యక్షగానము లందును జెరినవి. 

ఉదా : బాగాపల్లి వారి కు చేలో పాఖ్యానము నుండి 

ఎన్నిదినంబులు జీవించిన నరు 

డీలుట సత్యంబు 

ఎన్నోవిధముల ధనమార్జించుట 
లేలా నిత్యంబు॥ 

ఈ గజల్ తఅచు ఆది . తాళ వళిష్టముగం గన్పట్టుచున్నది. ఇందు 

పాదము. నకు నాలుగు మా(త్రల దళము లెదు, మోాంద ఆబువ్యూతల 

దొకటి. నాలుగు దళములపై యతి. కెండేసి పాదములకు (బౌస 

విహితెము. 

14, గొ బ్బి'ళ్లు :- ఇది 1వ అనుబంధమున నుదడాహరింపణ బడిన 

గొబ్బిపదము కంకును విలక్షణమైనది. ఇందూ-తపదము విజశేవము. 

గతియందును విలత్షణతగలదు. గొబ్బళ్ళనంగా ఒక అడువిల్లల పండుగ 

(సం(క్రాంతి) వేడుక, శ్రీడావిశేషము, పాట, నమస్కా-రభేదము. (చూ, 

నూ. రా. నిఘంటువు). పండుగలు వేకుకలకును, వేడుకలు |క్రీడలకును, 

ఆటలు పాటలకును డారితీయుట పరిపాటి. అట్టిచె యిది. ఇది తాళ్ళ 

వాక వారి సంకీర్తన లవుణమున నిబంధపదముగా. బరిగణిొంపంబడిన ది, 

అర్ధచంద్రక పదము, ఏలపదము, చంద మామపదము మొదలగు 

1-41 
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వానితోపాటు వాద యుగభముగ బహుజన సంపయు క్రి బరగో 

చెప్ప (బడినది (సం. ల. 50-51). 

ఉదా: 1. గణపతిరెడ్డి గోపాల విలాసమునుండి 

గొబ్బియాళొ కొమ్మలార 

రారెమరుని గుమ్మలార 

ఇంతులార రారమరుని 

బంతులార రార గొబ్బియాళొా॥ 

9 చూడమ్ము రుక్మిణి కల్యాణము నుండి 

ఆనంద భి రవి — ఆది 

అందముగా కృష్ణుని సుందర పదముల . 

ముందున నిలిపి వందన మొనరించి 
చిందుచు గొబ్బియాడరే॥పల్లవి॥ 

చెలులందరు గూడి గొబ్పియాడరే॥ఉప॥ 

15. చెండ్లాట పా ట:-ఇదియొక సెండ్లీ వేడుక పాట. ము 

వలు వధూవరులచే పూల వెండ్రాడించు ముచ్చటకు సంబంధించి 

దని రచన కొక నియతి యుండదు. గాని కొన్ని య.గా. లంద 

లుపయోగింపంబడుట విశేషము. 

ఉదా : వేలాకొలంది స్రీలూగూడి 

బాలా రుక్మిణి నెదుటా నునిచి 
నీలవేణులు పొటాబాడాగా - శ్రీకృషమూరి 

Ea ద | 

పూలచెండ్ల నా దేవేడూక ॥ 

తిమ్మరాజు లక్ష్మణ రావు రుక్షిణీ కల్యాణము 
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16. జాతి స్వర మట్టు :- గజేంచాళ్యారుని చరి తమున 
వ ' అం 

నొక్క-టి గలదు. అందిది మంగళగీతముగాం గన్సట్టుచున్న ది. 

పక్ష తాళము 

రామచంద్ర మంగళం - రాాఘవేం[ద మంగళం 

కామజనక కౌస్తుభధర - కంజనే్యత మంగళం ॥౧॥ 
అగణితముగ నీదుఖగతు _ రగమునకును మంగళం 

నిగమ్మగోచరా నికు - నిత్యశుభ మంగళం 11౨! 

17. జావ లి :- ఇదియొక రకమైన శృంగారపదము, నాయిక 

వీరహము, నాయకాహ్వానము సర్వసాధారణ ముగ నిందలి విషయ 

ములు. లోగడ  రాచవారి కొలువు కూటములందు, కామందుల 

లోగిళ్లు వివాహ సందర్భములందు మేజువాణీల (బోగముమేళముల) 

లోను నట్టువపాపలచే నభినయపూర్వకముగ (బియోాగింపం బడు 

చుండెడిది.  ఆంధధనాయక రాజ మహా రాష్ట్ర (ప భువుల ఆస్థానము 

అందు. (బవ ర్తిట్లు చుండిన పద శేలిక పంతువగ పదాలట్టి వే. మెసూరి 

కంఠీరవరాజు పదములు నట్టివే. జావళులందు. గొన్ని భగవత్సరము 

లును గలవు. (గరిమెళ్ల వేంకశేశ(ర దశావతార జావళీలు మొ!) 

శ్న్మతయపదములందు. గొన్ని యీకోవ కొజ్జబంతుల నం దగినవి కలను. 

అయితే వానియందును . విప్రలంభశృ్ళంగారము, (వియావాహనము, 

అభిన యోప యోగిత (ము నను వాని (ప్రథానధర్శములు. పాటింపబడు 

చునే వచ్చినవి. ఇవి విడిగా విశేషప్రచారము గాంచినవి. యక్షగాన 

ములందును గొన్ని పవేళశించినవి. తెలుగువారి వాడుకలో “జావళి” 

యన్న పేరుమూ(శ్ర మిటీవలిదిగాం దోంచును [త్యత్స్పయోగ స్థన 

సూచకముగ చవికి కొలువు కూటము, అను నర్భముగల చావడి యను 

మాట దీనికి మూలమగునేమో విణారింప వలసియున్న ది.) 
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చందన మహో రాజు చర్మిత మను చాన జావళీలు చాలగ లన్ర. 

ఉదా: జంరూూటి - రూపకము - 

ఉదా ఏ; సమయ మిదిగొ సరసమునకు రారా 
రారా, అతిధీరా, ఘనమౌరా, సుఖమీరా Iస11 

18. జో ల ఫా ఇది -తెనులస చేశమునం జిర ప్రసిద్ద మైన పాట, బది 
ఊోయెల పాటయును గనుక సంస్కృత “డోలాి శబ భోవమని యొక్ష 
అభ్మపాయము. (హిందీ తర్భవము, రూలా). జో అను ఊోంత మాటకు 
బహువచన రూపమని మజీయిక్ష అభి పాయము. “లాలి” వలె నిడి 
కేవల మూయెల పాటయీ కానక్క_టిలేదు. ఎక్క డవ పరున్న పిల్లల 
నెనను న్ని దపుచ్చు నపుడు పాడంయడున దగుటయే దీని. లత ణము. 

_ జోకొట్టుటకు నిదురపోయని వీపు తట్టుట యని "యర్థము. “(హిందీలో 
“సో? అనలా నిదురపో అని యర్థము). ఈ జోలపాటలు (పాచీన 
కాలమునుండియుం దఅచుగనే ౧ యీ గా. లందును [బయోగంవపయికుచు 
వచ్చినవి, 

గణపతి రెడ్డి గోపాల విలాసమునుండి :- 

జోల బాడెదమిపుడు సుందరాంగులమూ 
జోలలకు నిదురపో సొంపుచూ చెదము || జోజో! 
శ్రీమహాలక్షి శతో చెలగి తిరిగేవూ 

. మామందలో నాదగా మరిగి తిరిగేవూ జోజో 

జోలపాట సర్భసా ధారణము జం పెగతితో నడచు నట్లిది. దానికి త 
నస్తు వె పాటలో పాదమున 5_దు మాత్రల గణములు మూడు 
మాద మూండులేక నాలుగు మాతల దళ మొుకటియు నున్నవి. 
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19 డి౦ డి మము --డిండిమ మనగా *“రాయడి గిడి గడి యను 

నొకవాదక విశేషము. ఆ వాద్య సంబంధమున. (బవర్సి త మగు 

వాద్య (ప్రబంధముగాలోలిపదము - వేంకటపతి కాళీయమర్షన మను 

యంగా.న. నిది దిివారము (ప్రయు కృము. దీనమధురగతి మాపమైడు. 

ఉదా :- సందర్భము - కృష్ణుని తాండవము 
= ౯ 

గజ్జెలు మువ్వలు ఘల్లున _మైోయంగ 

చిందులు తొక్కెను చిన్నికృష్ణు(డు 

తాధిత్తా ధిత్తత్తా ధిత్తా 
ధిత్త ధిత్తా ధిత్త తధిమిత్త క్కి ట॥ 

రంగాజన్ను మన్నారు చాస విలాసనాటకమున (పుట 29) నిది. 
భిన్న రీతిగా నుడాహారింవ6 బడినది : 

“ కాంచివల్ల ద్వలగ్నకం | ప్రాంచదుచ్చస్తన ద్వయం 

కాచిదంబుజ లోచనా రఘు | నాధనందన నాథతేత్వామ్” 

ఇందు పూర్వార్థమున( బాదమునకు 19 మాతలు, ఉత్తరార్హమున 14. ఒక విషమ 

వృత్తమువలె నున్నది. 

20. డో రా :- ఇదియొక పార్సీ ముట్టు 19-20, హారికథలందుం 

దజఅచుగను, య. గా. లందు విరళముగను క థాఖ్యాన సందర్భము 

లందు. గన్పట్టుచున్నది. (క థాఖ్యానమునకు యక్షగాన ములందు 

ద్విపద , జంగంకథలలో రగడం హరికథలలో నీ డోరాలు నుపయు క్ష 

ము లగుట పరిపాటి. (దుతగతి దీని స్వభావము. 

ఉదా ;- గ జెందుళ్య్వారుని చరి[త నుండి 

ఆయిందిరయును నతి విస్మితయై 

యరుగు చుండె వెనుక 

తోయజాక్షి తన మనమున నేమియు. 

దోంచకుండె గనుక ॥ | 
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ఇందు మధురగతి తోయయచున్నది. (మూతలు 5 +8%). యతి (వ 

గన్పట్టుచున్న వి. 

పురాణం విచ్చయగారి కపట వేశ్యానాటకమున “డోరా 

మట్టు) అను నొక విశేషనామము గన్నట్టుచున్నది. ఆ మట్లన్ని 

నాది తౌళమున నున్నవి. వానిలోను మధురగతియే తోంచుచున 

“(82 +4+5) 

ఉదా : వినవేతల్లీ యీ రమ్యాంగుని విషయము తెల్పెదను 

వనజ భవాన్వయ వార్థినుధాకరు డనఘుం డీఘనుండు ॥ 

గోపాల రామడాసకవి నీతాస్వయంవరమున “జొహరా దరువు 

మతియుక వింత చేరు వినివించినది. ఇందును మధురగతి గోచి 

చున్నది. (ర _ 4) 

ఉదా : నాద నామ్మకియ - ఆది 

జగతిలోన మిధిలాపురము నను 

జనక నృపాలుండనంగా 

సొగసుమీజ రాజ్యంచేలుచునూ 

సుఖముండును వినంగా ॥ 

ది] త ౦౫ ౦: (తంగప్పాట్టు): ఇదియొక తమిళ గీత (3౭ 

వి శేషము. భగవత్తు ఎతి పరమగుట దీని సంప్రదాయము. 1900 (పా 

పు య, గా. లందుగొన్ని టం గన్బట్టును. 

ఉదా ౩- కురువేటి సుబ్బ రాయకవి గారీశంకర విలాసము నుండి 

ఫాలసులోచన - పాప విమోచన 
పాలించి నన్నేలరా - మరు శేళి 

లాలించి తెలించరా || 
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అన్నిట నించుమించుగా దీనిచరణము లి్ల గలవు,  చరణమునలోల 

మూండుదళములందును మాతలు జో 5-7 +5, 5 +7 గా నున్నవి. 

కూన్నిటం (బాస పాటింపబడినది. కొన్నిట లేదు. 

22, తందనపదము:- * తందనాన” అని కాని “తండాన 

తాన” అని కాని యూంతపదము (పతిపాదాంతమున ఆవృ._త్తేమగు 

పదవి శేషము. ఇది సంగీతములో గానాంగ విశేషమైన ఆానశబ్ల 

సంబంధియై యుండును. *తందానతోన) అను మాటకు '& ఏం456 

used in beating time in music’ అని యర్థము నిర్వచించిన దోెక 

కన్నడ నిఘంటువు. ఈ తందన పదములు (పాచీనకాలమునను బెలుంగు 

నాట (పచారమున నుండినట్లు వేంకటనాథుని పంచతంత్రము, కళా 

పూర్ణోదయము, భోజసుతాపరిణయము, దశావతారచరిత్ర మొద 

లగు మన కావ్యములందలి తథత్పస కిని బట్టి యూహింపనగును. 

గహాజీ జల|క్రీడలు అను యకుగానమున మాత్రము దీని కొక్క 

లవత్మ్యుము గన్పట్టుచున్నది వ 

“గంతా దోచుకు పోయెనె తందనానా। కృష్ణు 

డెంతా మోసము చేసేనె తందనానా 1౧|| 

వక్కా- లాకుల తిత్తిపోయె తందనానా 11మొలను 
జెక్కిన పొగచుట్ట పోయె తందనానా! 1౨|| 

2కి. తరంగము శ నారాయణ తీద్ధల వారి (శ్రీకృష్ణ 

లీలాతరంగిణి _ప్రాదుర్భావముతో సంస్క త ఘటిత మైన సం కీర్తనల 
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కిదియొక పే_రెనది.  తీర్ధపాదుండు "తెనుగసన రచించిన పారిజాతాప 
పారణ యత్షగానమున అతని (శ్రీ. లీ. తరంగిణి లోనివే యొకమూండు 

తరంగములు (ప్రయు క్రముఖై నవి. తదుపరి 1919 (ప్రాంతమున కేపూంబ 
నందిపాటి మితవిందాపరిణయ మను మజియొకదాన మాత్ర మోతరం 

గములు, గన్పట్టుచున్నవి. “ఇందలి తరంగములు తాళజతులవలె 

నుండుట వెశేషము. . . 

ఉదా ; రుణు రుణుతాం రుణు జిలరుహ నేతా 

దధగిణతాం రుణు దానవ జై(త్రా 

ధిన్నాకీట్లక తాం ర్సుణు (తిభువన స్తోతా 

తెయి తెయితాం రుణు దేవకి పుత్రా 

సురాధిపులచే దురాన గూలిన 

సురాసురు లెల్లను ధరాతలంబున 

నరాధిపతులై సరంగబుట్టిన 

ఇందు మధురగతి (పక తాళిగతి) గమనింప6 దగినది, 

లి4, తలంటుపాట: = ఇదియొక పెండ్లి స్ వేడుక పాట, వధూ 

వరులకు మంగళస్నా నములు చేయించునపుడు పాడలుడునది.. కళ్యాణ 

కథలు గల చాల య. .గా. లందు గలను. ఇది కాన్నిట “తలంటు 

శోభనపుం బాట 0 యనియుంజీర్కొనయుడినది. 

ఉదా: వ మామిళ్ళపల్లి వెంకటాచలమ య్యా వకాంత సేవ నుండి- 

శ్రీసీతారామునకూ | (శితజన మందారునకూ 

కౌ శికమఖపాలునకూ | కనకాంబర ధారునకూ 

. శోభనమే J శోభనమే! 

చాల య. గాం లంది ళ్లు దీని పాదమున కాజేసి మాతల దఫభములు 

నాలుగు, నడుమ విరామము, "రెండేసి సి పాదములకు.(చాసయుంజూపట్లు 
చున్నవి. . ॥ య. / 



అనుబంధము 829 

25. తలుపుద గ్ రిపాట:- (పణయకలపహాము వశమున చెడ 

పడిన నాయికా నాయకుల పునస్పమాగమ సందర్భ పురస్కారముగా 

నాయికా నాయక సంవాద ప్పురస్పరముగాం బుట్టిన దీపాట. కతిపయ 

య. గా, లందు(బయు కము. 

ఉదా నౌరాషం - ఆది 

ఆలిమేల్మంగామణినే వచ్చితి 

నలరుచు వాకలిదీయవె 

చెలువుడ నీవగలెల్లను దెలిసెను 
నిలువక నటుపోవోయీ 

నకముజంపి గవేం[దుని గాచిన 

చ(కధరుడనే భామా 

చక్రధరుడవైతే ఘటముల ని 
రకత జేయగ పోవోయి 

ఇశ్లు యీపాట సాధారణముగ పాదమునకు. జతుర్మా(కాకదళ్రము 

'లేడుగలిగి నాలుగు దళములై యతియు, శెండేసి పాదములకుం 

(బొెసము మధురగతియు. గలిగియుండును. 

26. తిలాన తరగతి: ఇది యొకదాక్షీ ణాత్య గీత (ప్రబంధ 

విశేషము (బుచ్చర్ కన్నడాంగ్హ నిఘంటువున *ఇ Variety of song’ 

అని చేరొ_నంబడినది). నృ త్యానుకూల మైన (పయోగముగలది. ఇట్టి 

దొక్క_టి చాణేపల్లివారి కుచేలో పాఖ్యానమునం గాన వచ్చినది. 

ఉదా:ః-- అదితాళము 

మరచితో విప్రాగ గణ్య 11పల్లవి॥ 

ధరణిసురా విరాగివర |॥||అను॥ 

సమిధల కె గురుసతి మము ననుపగ 

విమలమతిన్ విపులగతి౯ జనుట ॥చర।! మరచితో 

I-42 
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27. తేవార ము :-ఇదియొక దైవ_స్హవ పరమైన దాక్షీ ణాత్య 
పద్య(పబంధవి కేషము. మా|తాఛందోనుటితము. ( ఇందలి “లేవి 
నం॥ దేవశబ్దమునకు తమిళ తద్భువ మనుకొందును). 19-20 శ్ర, సంధి 
కాలపు య. గా. లందేక్కు_వగా(బయు క మైనది. 

ఉదా: గుండు అదై్వ్వైతబహ్మశాస్త్రి సత్యభామా పరిణయము నుండి: 

సరస యోగీశ్వరేశా | సన్ను తామర రమేశా 
వరకృషపాదృష్టిజాపీ | వంతయంతయును బాపీ 
అరసి నా దరికి డాసీ | యనుజు గానంగజేసీ 
నరహరీ చిత్స్వ్వభావా । నన్నుగానంగ రావా ॥ 

నాల్గువాదములు--పం( డెండు మాతల దళములు పాదమునకు రొండు, 
రెండవ దళము (పథమాతరము యలతిస్థానము. రెండు దళములకు 
నంత్య(ప్రాస, నాల్గుపాదములకును సామాన్య (ప్రాసయు విహీితములు. 
ఈ యతి పాస నియమము లన్ని ట సమానమేశకాని కొన్ని య. గా. 
'కేవారములం దొక్షటి రెండుమాకశ్రీల లాఘనము చూపట్టుచున్నది. 
(చూ, వేదాల తీరునా రాయణాచార్యుల శకుంతలానాటక్రము) కొన్నిట 
తేవారము లచ్చముగా మాలినీ వృత్తీములే (చూ. సత్యనారాయణ 
'కథాసుధాలహారి. 

25. త్రొహరా £- ఇది పైెనుదాహారింపంబడిన “డోరా శ్ఞే మటి 
యొక పేశేమా యని తోంచుచున్న ది. ఇంచుమించులో ఆ లక్షణమే 
సరిపడును. గతి యచ్చముగా ఆగతియే. 19 - ౨0 శ. య,గా. లందు 
గ న్పట్టును. 

ఉదా;- సత్యనారాయణ కథా సుధాలహరి నుండి - 
ఎక్కడి యతివేమెజటుంగవు సరసము 

నేమిటి కడిగెదు నీవు 
ముక్కు. మూసికొని మునివై యుండక 

ముచ్చటలకు. బొయ్యేవు. 



అనుబంధము లకి] 

2లి. తి భం గులు: 16వ శతాబ్ద చివరినుండి యక్షగాన 

ములలో వీని (ప్రాచుర్యము గన్పట్టు చున్నది. (తిభంగి కవి జనా 
(త్రయము, కావ్యాలంకార చూడామణి, ఛందోదర్పణము, లవత్షణ 

సార సంగ్రహము, అప్పకపయము మొ! లక్షణ (గంథములందు 

“ఉద్దుర మాలావృ_త్తము” లందొకటిగా. బరిగణింపం బడినది. అందు 

తల్హక్షణము - (ప్రతి పాదమున న-న-నాన-న-న-స-స-భ-మ-స-? 
అను గణములు అనగా లి4 అక్షరములు (42 మాతలు); పూ ర్వార్థ 

మున రెండుచోట్ల (10, 18వ అశ్షరములు) (ప్రాసయతి; ఉ _త్స రార్థమున 

మూడు చోట్ల (25, 29, 84 అవ్షరస్థానములు) అంత్య(ప్రాస, (తిభంగి 

యొక గీత ప్రబంధముగా - బృహ ద్లేశి ((ప్రబంధాధ్యాయము న్లో 417) 

సంగీత రత్నా కరము (1V.272-78) సంగీత దర్పణము (17.468 - 64) 

లందును ; ఒక  తాళవిశేవముగా - సంగీతమకరందము (నృత్యా 

ధ్యాయ తాళ్ళ ప్రకరణము - న్లో. 44), సంగీతదర్పణము (తాళాభ్యా 

యము) లందును; ఒక తాళ(పబంధముగా - సంగీతమకరందము 

(నృ త్యాధ్యాయ తృతీయపాదము = న్లో, 6) నందును జేర్కొ నంబడినది. 

కాని యా లక్షణము లెవ్ఫియు య గా. (తిభంగులకు. బూరి గాం 

బట్టవు. వని భంగి వేజుగా నున్నది. 

ఉదా: 1. జానకీపరిణయము నుండి 

మీరకా చెంత జేరకా సీత గోరకా 

వెళ్ళిరో లాలా !1!౧|| 

ఎగ్గునా నునుసిగు నా మది తగ్గు నా 

దాటిరో లొలా ॥1౨|| 
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2. బల్లాణ రాజచరిత్రనుండి 

మేడలూ పసిడి గోడలూ రంగు వాడలూ 

పుణ్యచేడెలూ 11౧|| 

మేటులూ భటకిరీటులూ వీణెపొటలూ 

రచ్చ చోటులూ |11౨|| 

చాల యతుగానములందు (తిభంగు లిశ్లేయున్నవి. పాదా; 

(గ్రహింపంబడిన యొక మూండక్షరముల మాటకు రెండు మూ! 

మాత్రల యెడముతోో మటి రెండు మూండు ద్వి(పాసావృత్తులు గలి 

చుట వీని లతముగాందోంచును. మన లతుణ్యగంథములందలి (తిభ 

మా(తాత్షర గణ నియమము దీనికి బట్టదు. అయితే దానివ? 

యీ (తీభంగులును పాదసంఖ్యానియమము లేనివి, మంజుల తా 

వాలములు, అధికవర్ణ విశాలములు, అంత్య పాస (తిభంగికము 

నై నవి, లయ(గాహి, లయవిభాతి లయహారీ త్యాదులతోపా 

పరిగణింపంబడిన ఆ (త్రిభంగివలెనే యివియు లయ విశిష్టముఈ 

ఈ (త్రిభంగులందు జంపె తాళగతి (పచురముగాం గన్సట్రుచున్న 

(గణపతి రెడ్డి గోపాలవిలాసమున త్రిపుట తాళగతి. గల (త్రిభం 

లున్నవి). సం. మశరందమునం చెప్పినట్టు విని నొకవిధమైన ఆ 

(పబంధము లనవచ్చును. కొన్ని య, గా. లందు పనికి రాగళత 

నిన్రేశమును గలదు. (వూ. వాసంతికా పరిణయము - శేవగు క్షి 
లవ జంపె, 

ఏ0. తిస్త బక ము: (త్రిభంగుల వంటి రచనావిశేషమే యి! 

య. గా. లందు విరభ(పచారము గలది, 



అనుబంధము లీలితి 

ఊదా ; విష్షుమాయా విలాసము నుండి 
ఖో 

వింటిని యేల లొంటిని బాల. 

గంటినివేళ నోలాల [1౧|| 

వెన్నెల తోడ పొన్నల నీడ 

సన్నల గూడ నోలాల 11౨|1 

దీనం (బతిపాదము ఆద్యంత (పాసములు మూండుదళముల _స్తబకము. 
( చివరనున్న “ ఓలాల యన్న దొకయూ.6తపదము), బట్టి మూడు 

స్తబకముల సమాహారమే (తి స్తబకము. 
అలీ 

భీమసేన విజయ మందలి (తి స్తబకము దీనికంకు విలత్షణముగా 
నున్నది ౩ 

సిరిమెరసిన రూపు | విరి దొరసిన చూపు 

కెంపు మీరిన మోవి | పెంపు మీరినదేవి. 

(బేమతో. గొలుతుకా।| 

దీన ఆద్యంత _పాసనియమము పాటింపంబడినది కాని ప్రై వానిక్రంయె 

విలక్షణమైన గతి గలది. పాదమునకు శెండే స్తబకము లగువీంచు 

చున్నవి. కాక “సిరి-మెరసిన-రూపు’ - ఇళ్లు దళమున కా దళమునే 

గ్రహించినచో నందలి పదములు మూడును బిమ్మటి దళములోం గల 

పదములు మూంటితోం (బాసాధర్శ్యము వహించియున్నవి కనుక అట్టి 

మూడు పదముల దళముచే యిందు (తిస్తబక మనవ లెను, 

బృహ దేశి (తిభంగి లక్షణము దీనికింగొంచె మన్వయిం చెడు 

నట్టు తోంచును-- 

“ పదైః స్వరై స్తథాపాదై ర్వృత్తత్రయ పదేన చ 

తాల్యతయ విమి[శ్రేణ (తిభంగి రభి ధీయతే ” 
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ఏ1. దండెయాడింపువాట: ఇది యొక నాద్య (ప్రబంధము 

వంటిది. తాళ మృందంగ వాద్య పురస్పరముగాం బూర్వము వీవా 

పాది సందర్భ ములందు. (బవ ర్శిల్లుచుండినట్లిది. 

ఉదా : కానూరి విరభ్యదకవి బసవ మహిమామృత విలాసము నుండి 

* బసవేశా భవనాశా అసదృశా అఖిలేశా 

తరికికిటతోన్ త .... రా 

ధికిట ధికిటతోన్ (తిపుర విదారా॥! 

92. దిండి: వింతవేరు గల యీ రచనావిజేవము పసుమర్తి 

కృవ్నమూ ర్తి గారి పార్వతీపరిణయమున మాత్రము నాల్గు తడవలు 
డ్ జాతి ౧ 

(ప్రయు క్రమెనది. 

ఉదా: అని తల యూ(ణచిన యా (బహ్మచారికా 

విని గిరిసుత తన సకియచెంత. జేరెన్ 

కనుసన్నచే నాపెను దల(వ గోరెన్ 
తన మనను నపహరించినట్టి చోరున్ 

ఇది మా తాఛందోఘటిత మైన యొకవృ త్తమువలె నున్నది. పాదము 

నకు 18 మాత్రలు ((ప్రథమపాదమున నొకటి తక్కువైన దిందు). 

నాల్గుపాడములకు నాద్యంత్య (ప్రాసములు విహిత మైనట్లున్న ది. 

88. ధవళము: ఇదియొక మంగళగీతము. (పాచీనకాలము 

నుండియు. బహుయడుగానములందుం (బయు కృమగుచు వచ్చినది. 

16 శ. నుండి మన (ప్రబంధము లందును దీని (ప్రసక్తి గన్పట్టును 

వాల యతవ.గానము లందిది - 

(1) (గంధాంతమున ము త్తేదువలు హారతులు పట్టు సందర్భ 

మున గన్ఫ్సట్టును. (దూ, అగ _స్థృరాజు రామన నీ తాకళ్యాణము). 

6 
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దీని నొక హోరతిపాట యనవచ్చును. *అత్తరి నయిదువ లారతు 

లెత్తుచు ధవళములు పాడ” అని బిల్హణీయము 8.210. కొన్నిట 

దీని తరువాత మంగళ హారతి పాటలు వేజ యున్నవి. (చూ. విమ్లు 

నూయావిలాసము). (2) తఅచు శోభనగీత పురస్పరముగాం గన్న 

ట్టును. (ధవళశోభనముల నెడబాయని జంట కొక సామెతగాం. 

'బేర్కొనవచ్చును). (కి) సర్వసాధారణముగ స్తోత్ర పాఠ (ప్రచుకము 

జయశ నాది సంబుద్ధిగుచ్చము నైయుండును. దీని నొక శై వార గీత 

మనవచ్చును. (మా -వి. మా. వి.) అయితే కిరాతార్జునీయము, 
శారద కురవంజి కట్టణములందు ధవళము జయశ భది కాదు. రెండవ 

దాన నది కథాకథనమునకును నుపయు క్షమగుట విశేషము) 

(4) మధురగతి (పకృ్ళష్ణ మైనది. సాధారణముగా బౌాదమునకు 
నాలుగు మా(తేల దళములు మూండేసి యుండును. రెండేసి పాదముల 

కంత్య(ప్రాస కన్పట్టుచున్నది. అప్పకపయమున ధవళమున కోక 

లత్యుము గలదు (IV. 402) అం దిది 'జయశ భ్రాడిగా లేదు. చతు 

ర్మా(కతౌాక దళములు పాదమున కాణఅుచోప్ప్తునలగలనవు కాని మధురగతి 

స్ఫుటముగా నున్నది. 

గారీకల్యాణమునకు శంక రాభరణమునంబాడంబడు సంప్రదాయ 

మున్నట్లు ధవళమునకు భైరవి, పాడి రాగములందు. వాడంబడు సంప్ర 

దాయమున్న ది: 

“జోడుగ6 గూడి పోడగమి చొక్కిపడన్ ధవళంబు భెరవి౯ 

బాడిని పాడి రిద్దజు జపా కును మాధర లా ధరాధి నా 

ధోడు కళ నే|తయుగ ళోత్సలముల్ వికసిల్ల వల్లకీ 

గౌడవరాళి వెరి కలకంఠ గళోద్య దనర్గ ళధ్వనికా' 

_శాకమాని మూర్తి పాంచాలీ పరిణయము (4.10). 



వీతి6 ఆంధ యకుగాన వాజ్మయ చరిత 

పాంచాలీ పరిణయమున గారీకల్యాణమునకంకె. ధవళము 

విశిష్ట మెనదనియు సూచింపంబడినది -- 

“ గౌరికల్యాణమున కేమి కంతు(గన్న 

తల్లి ధవళంబు పాడరాదా లతాంగి ' (1.22) 

సంగీత రత్నాక్రరమున ధవళమొక గీత పబంధ విశేషముగా 
బరిగణింపంబడినది. (IV. 298-802) : — 

“(తివిధో ధవలః కీర్తి ర్వి జయో విక్రమ స్తథా 

చతుర్శ్భిశ్చరణ్ణః షడ్చిరష్టభిశ్చ కమాదసా॥ 

జ % 

ఆశీర్చిర్ధవలో గేయో ధవళాది పదాన్వితః 

యదృచ్చయా వాధవలో గేయో లోకపసిద్ధితః” || 

అనంగా ధనళము కీర్తి విజయ, విక్రమము లని తివిధము. అవి 

వరుసగా 4 6, రి పాదములుగలవి. ఏనియందు మాతా నియ 

మము వివిధముగా నున్నది. ఈ పాద నియతి మన య, గా. ధవళ 

ములకుంబట్రదు. అందెనిమిది కంకు నెక్కుడు వాదములనియు నున్నవి, 

సం. ర. ధవళము ధవళాది పదాన్విత వెన ఆశీర్యావ గేయము. మన 
ధవళమొక _.కవార గేయము. నుంగళగీతము. అయితే యిది 

“యదృచ్చయా? - అనగా “ఉక్తగణ నియమరాహిత్యము ? తో 
(కశ్తానిధివ్యాఖ్య), “లోక (ప్రసిద్ధితః - అనలా “వర్శమాన లక్ష్యూను 

సారము’ పాడంబడు నని యందే చెప్ప యబడినదిగ దా, 

మన యక్షగానములందుం. దజచగా దాని సరూప 

మిట్లుండును క 



అనుబంధము ర్రీల్? 

“జయ జయ దురిత విదూరా 

జయజయ చిత విచోరా 

జయజయ దరమృదుహాసా 

జయజయ దనుజ నిరాశా * 

- ఓబయ గరుడాచలము. 

(ధవళశబ్దమునకు కర్పూరవి శేషమనియు నర్థము. కర్పూరము తెల్లనిది. 

ఆరా త్రిక ముఖ్య ద్రవ్యము, అందులకే హారతి పాటకును ఆ వెరు 

వచ్చియుండును). 

94. నలుగుపాట: ఇదియొక పెండ్లి వేడుక పాట. దీని 

రచనకొక నియతి యుండదు. చెండ్లాటకు వలలు, తలంటునకు శోభన 

ములు నుపయోగింపంబడిన ళ్లు దీనికి ధనళములు నుపయోగింపవంబడుట 

కద్దు. (మా, నందిపాటి మ్మిత్రవిందా పరిణయము). ఇట్టి పాటలు 

సాధారణముగా ఆపనిపాటల కనుగలమెన గతిన్ఫురణ గలిగియుండును, 

దీన ఆదితాళానుకూల గతి తజచు కన్పట్టును. 

ఉదా; అన్న పూర్తాపరిణయమునుండి యా 

“నలుగిడ పిలిచేరె నవమోహనాంగి 

చెలువ యన్నపూర్ణ చేరిరావమ్మ' 

(త్యాగయ్యాగారి ఆ. సం, కీ రనలలోనున్న మూండు నలుగుపాటల 

కును ఆది తాళమే యుదాహరింపంబడినది), 

కీఫ్. నోటు: ఇది యొక పార్శీమట్టో, హిందుస్తానీ రాగవిే 

నమో అయియుండును. దీని నడక చక్కొ-గాసాగునది. ఒక్క బాగే 

ప్తి అనంత రామాచార్యుల వారి కృతులం దే తజుచు గన్పట్లును, 

1-43 



రీరిరి ఆం[ధ యకుగాన వాజ శయ చరిత్ర 

ఉదా: వారి సుభ(దాపరిణయము నుండ్-- 

'జయశేష శై లవాన భక్తసంఘ రక్షక 
భయకారి బహుళదుష్టదనుజ సంఘ శిక్షక” 

పాదపాదమునకు మాతలు 5-676-4. 

శెండేసి పాదములకు. (బాన నియతము. 

ఫర. బంతులాట పాట: ఆండాళు చరితమున - 

“చెండాడిరి శ్రీ కోదెయు రంగడు కూడుకొని 

కండ్లా సైగలు సేయుచును 

మరి కలికియు కులుకుచు బలుకుచునూ 

బాజీ బంతులు జారగ పయ్యెద 

వీడగ, నడు మసియాడగనూి 

అను చెండ్రాట పాట వెనువెంట వేటుగా 

“బంతులాడేరు చూడరే వింత చామంతి 

బంతు లాడేరు చూడరే ॥ 

బంతు లాడేరు మీరి ఆరవిరి పాస్పుజేరి 

కంతు జనకులంత కోదెనాయకి( గూడి॥ 

అను బంతులాట పాట గలదు. ఇట వెండ్రాటయన్నను బంతులాట 

యన్నను నొకకే కాని ెండిట గతి భేదము మా(త్రము గన్నట్టు 

చున్న ది. 

లి. మంగళము :. మంగళము, హోరతి, ఆరతి, ఆరాత్రి 

కము, నివాళి ధవళము మొదలగు బహువిధ నామములతో, బహు 

గతులతో నీరాజన (ప్రయోజన పురస్పరమైన యీ గీతము బవుుయవ్ష 

గానములందు( ([బయు క్తమైనది. సామాన్యముగా వష్ధ్యంతముగను, 

పాదాద్యంతముల మంగళశబ్ద పురస్సరముగను నుండును. సంగీత 
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రత్నా కరమునను గీత్ర ప్రబంధ ములో నిది వేర్కూనంబడినది (1౪.808). 

ఇది సాధారణముగ (గంథాంతనులందు. గన్నట్టును. కొన్ని దశ 

ణాంధ యకుగానములలో ముఖ్యముగా శహోజీ (ప్రభృతుల కతు 

లలో గొన్నిట [గంథాదియందును 6 శ్రోడియబేక తోడై మంగళం’ 

అనువేరం గొన్ని చక్కని కీర్తనలు కానవచ్చుచున్నవి. అవి తాళ్ళ 

పాకమువారి కీ ర్తనలే. (కొన్ని యతగానములందు నడుమను తాళ్ళ 

పాకవారి కీర్యనల (ప్రసక్కి వచ్చినది). వానికీనాంటికిని దఠ్నిణ 
"దేశమున మంచి (ప్రచారము గలదు. దశ్నీణ దేశమున వారికథా 

-కాలశేపములు,  ఖాగవత మేళ నాటకములు, భజన కూటములు 

వానితోడనే (పారంభమగు సంప్రదాయ మేనా(టినుండియో నేటికిని 

సాగివచ్చు చున్నది. తోడియ/తొ డె మంగళం - అనంగా తొలి 

మంగళమని యత్ధ మైయుంకును. (గంథాంతమున వేజే మజీయొక 

మంగళ ముండునుగదా). అది మొదు కీర్తనల సంపుటి. వాని పల్లవి 
రేకులు ఏ-- 

(1) నాట -- జంపె: జయ జానకీ రమణ 

జయ విభీషణ శరణ 

(2) ఆరభి-మిశ్రచాపు: శరణు శరణు సురేంద్ర సన్నుత 

శరణు శ్రీసతి వల్లభ 

(3) మధ్యమావతి - ఆది : నారాయణ తే నమో నమో 

నారద సన్నుత నమో నమో 

మురహర నగధర ముకుంద మాధవ 

గరుడ గమన పంక జనాభా 

(4) సావేరి _ రూపకం : దేవేశ గణారాధిత దివ్యాంబుజ పొదా 

శ్రీ వేంకటగిరి నాయక (శీశా హెచ్చరికొ 

(5) పంతువరాళి-ఆది : మాధవ భవతు తే మంగళం 

మధుమురహర తే మంగళం 



ల్రిశ్మ0 ఆంధ యత్ష.గాన వాజ్బయచరి (త 

(ఇవి తాళ్ళపాక చిన్నన్న గారి రచన్నలెన్నటు నాకు శూల మంగళం భాగ 
వతులు సెలవిచ్చినారు.  ఇందుంగొన్ని తిరుపతి దేవస్థానమువారు 
(పచురించిన తాళ్ళపాక సంకీ _రృన సంపుటములందు. గొన్ని టలన్నట్టు 

చున్న వి). 

98, మేలుకొలుపు: ఇదియొక వైతాళిక గీతము, చిరప్రసీ 

ద్ధ మైనది. య గా. లందు. దజచుగచే కన్పట్టును. తజచు 

చేశాక మలహారి, చేవగాంధారి, భైరవి జౌళి, సౌరాష్ట్ర మొ! 
ఉదయరాగములలో నుండును. భూపాలరాగము తోడి చొని యను 

బంభము కడు (పసిద్ధము. 

ఉదా: ఆండాళు చరిత్ర నుండి - 

జాము (సొద్దున లేచీ భామలను మేల్యొజలుపుకొనుచు 

నిలవర్లుని ద్వారముననూ నిలిచి లేపిరిగా 

కృష్ణ మేలుకో3॥ 

రిల. రాస(పబం౦ంధ ము: “రానము.. . నాట్యకథా (ప్రబంధ 

నోల్లాసము, బంధచి(తిత విలాసము... మండలీకృత విభాసిత తాళ 

లయానుసంధవిన్యాసము” అని (శ్ర నోపాలకృషప్వ విలాసమున రామా 

యణము వేంకటనరసింహాకవి వక్కణ. భాగవత దశమ స్మ_ంధమున 
“శంఖపద్భవజ్రకందుక చతుడ్నుఖ చక్రవాళ చతుర్భ(ద సౌభదనాగ 

నంద్యావర్శ కుండలీకరణ కురళీబంధ (పముఖంబులు”] రాస(క్రీడాబంధ 

ములుగా బేరొ-నంబడినవి. (ఇందు చక్ర వాళ చతుర్శ్భ(ద్రములు 

కావ్యభేదములుగను మన లావ్షణికులచేం బరిగణింపం బడినవి. చూ, 
కావ్యాలంకార చూడామణి (1V.34-39) అట్ట రాసబంధముల నృత్య 

(పక్రియ శకనుకూలములగు గీత (ప్రబంధములే రాస(ప్రబంథములు ఒక 

విధమైన రాసక (ప్రబంధ లక్షణము సంగీత రత్నాకరమునం గలదు. 

(11. 852.855) 
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“అంగనా మంగనా మంతరే మాధవో 

మాధవం మాధవం చాంతరేణాంగనా 
ఇష్టమా కల్పితే మండలే మధ్యగ 
సృంజగౌ వేణునా దేవకీనందనఃి 

అని రాసమండల స్వరూపము (పసిద్దము. దీనిగార్చి కానుకొలను 
వెంకట దాసు అనుకవి తన “(శ్రీళృవ్ననాటక యక్షగాన మవ్యోప్రబంధ 
రాస ్రీడా విలానము”నం దిట్లు వా[కుచ్చెను :- 

“ఎందరో సుందరు లందరి కందరు 

నందతనయులై పొందుగ నిలిచియు 
నందివేణువుల మధురాధరముల 

యందు. జేర్చి యిం పొంద బాడీ 

క మలకర్టి కా కాౌరంబునం జి త్రము మండల[త్రయ మధ్యగుండై ౨ నూరి 

నాట్యము స ల్పెననుచు నొకచక్క-_ని రాస(పబంధథము రచించెను. అదిః- 

జంర్న్వూటి -—- దది 

ఆనంద మానందము హరి రాసవిలాన 

మానంద మానందము ॥పల్లవి॥ 

నానా గానాభినయ నాట్యమండల 
తానమాన, స్వరతాళాంచితము 

(బహ్మానంద॥ అనుపల్లవి॥ 

ప్తస్వర ప్రస్తార విస్తారము 
సప్తతాళగతిసార ముదారము॥౧|| 
సమరధికైకీ పాద సమపాదముఖ్య నా 
ట్య మహోదంచిత మత్యద్భుతము 11౨1 

ఆననాక్షిహస్తా (6 (ఇ: 
మానము నిరుపమాన తానమానము ||| 

సకల భూనభశ్చర (ప్రసక్షము 
ప్రకట సూర్యేందు సుపర్వమండల యుక్తము !1౪॥॥ 

కానుకొలను వేంకటదాస మానస 

__ స్థానభాసమాన సవిశేషము 11౫1 

గని 
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40. అఘువులు:- లఘుపచురమై పాదమునకు నాలుగేసి 
el ell) 

మాతల దళములు నాలుగు గలిగి తొమ్మిదవ మా,(ఆ "జ్ఞానము యతి 

స్థానమై, రెండేసి పాదములకు (పాసనియతి గలిగి, మధుర గతితో 
వక తాళి శేకులవలె నడచు రచనావిశేవము. ఇట్టివి కూరపాటి 

అమరలింగామాత్యుని పార్వతీకల్యాణమునం జాలగలవు. అందు 

వానికి పూర్తి బేగడ, ఎరుకలకాంబోది, సౌరాష్ట్ర, శాంబోది నీలాం 

బరి మొ! రాగములును బేళ్కొ_నయిడినవి. 

ఉదా : పశుపతి యనియెడు పశ్చిమ గిరిమై 
కుశరుహ శర రవి [కుంకెను నేడూ! 

ఇట్టి రచనావిశేవమే యించుక మార్పుతో వి జ్వేశ్వరుని ధర్మ 

పురి మాహాత ్ ర మున *“సమలఘువు' లని వేర్కొనయిడినది. పైైపా 

ర్వతీ కళ్యాణమునం దే సమపాదములు మూ(త్రమ గుర్వంతమై కడమ 

యెడల సర్వత లఘు(పకృష్టమైన రచవావి శేషము సర్యలఘువు లని 

సరూ నంబడినది. 

ఉదా : కలికిని జిగి విగి పలుకుల మధువులు 

జిరికెడు చిలుకల కొలికిని దల(తు౯॥ 

41. లాలి పాట: లది యొక ఊయల పాట. సర్వసాధారణ 

ముగ ఊంజల్, జోల పాటలవలె జంపెగతి గలదగుట గమనింప( 

దగినది. (మా(తలుకి +8 లేక 4) అప్ప కపీయో దాహరణముమా(త్రము 

వక 'తాభితి గలది. ఇందావృ _త్లేమగు లాలి” యను ఉజఊంతపదము 

“లాలని శ్రబ్ల్దసంబంధి యగునేమొ! ఈపాట _(పతిజాలియందును 

బిడ్లపుట్టుక, ఛభావపుట్టుక, అసలు పాట పుట్టుక యెంత(పాచీనములో 

అంత(పాచీనము.  బహుయత్షగానములందు. (బయుక్తమైనది. 
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ఉదా ;- అగ స్త ర రాజు "రావమున సీతాకల్యాణము నుండి = 

లాలి బంగరుబొమ్మ లారి మా యమ్మా 

లాలి ముద్దుల గుమ్మ లాలి సీత్రమ్మా॥ 

42. లావ ణి: ఇది కన్నడ మహాోరాస్ట్రాది భాహాసంబంధియగు 

నొక పదచ్చందము. హిందీ హిందుస్తానీ భామల సంపర్క-మున నిది 
కన్నడమున. బరిణామము బొందినదని డాక్టరు డి. ఎన్. కర్కి-గారి 

కన్నడ ఛందో వికాసమునం గలదు (పుట 252). 19. నుండి కొలంది 

తేలుగు యతుగానము లందును (బవేళించినది. దీని సరూప మిద 
మిళ్టేమని నిర్ణయించుట మిగుల దుర్హటముగా నున్నది ఒక్కొకచో 
నొక్కొక తీరుగా నున్నది" దీనిగతి. అభిజ్ఞుల పరిశీలనార్థము కొన్ని 
మచ్చుల నేరి చూకింతును :- 

(1) “జయజయ చారు వికాసిత సదమల వదనా 

వదనాంబుజాత సురాహిత హరణధురీణా! 

ధురీణాఘ (ప్రపీడిత జనపాలన కంకణధారా 

- తిమ్మరాజు లక్షుణరాను రుక్సిణి కల్యాణము, 

ఇం దిది యొక చూర్చికవ లె. గన్పట్టుచున్న ది. వందిమాగథులు 

(శ్రికృష్లుని స్తుతించుట సందర్భము. 

(2) _శకాంభోజి- అది 

కొంకణ దేశాధీళుని విలు చే 

కొమ్మని జనకుం డనంగా 

కొంకక కడుపున సంకట మనుచును 

బొంకి యతడు పొమ్మనెనే॥ 

_ గోపాల రామదాసకవి సీతాస్వయంవరము 
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ఇందిది పొదమునకేడు చతుర్మా(కాకగణములు కలిగి మధుర 

గతిరగడ మరి ముప్పాతిక దూరము గుర్వంతముగా నరసాగినట్లున్న ది. 

పంచమ గణాద్యతురము యతిస్థా నము. (పాసయతియు. (గ్రాహ్యాము. 

(ఏ) ఆదితాళము 

పరిపంధి రాజుల నెల్లన్ 

పరిమార్చ నంతట వెళ్ళాన్ ॥పల్లవి॥ 

భండన పండిత భటసమూహములు 

చండవేగ బహుకాండ నివహములు 

- బాగేపల్లి వారి చందహోస చరిత్ర 

ఇందు లావణి రాగవిశేపషముగం. పేర్కొ నయబడినది. 

ఈల క్ష్యుములు మూండిట నొకగతి స్ఫురణగలదు గాని పీనికొక 
సామాన్యసూ( త్రము 'నేర్సరించుట దుస్పాధము. సే నెజిగినంతలో ఇత 

రత్ర దీని (ప్రస క్కివచ్చిన సందర్భములు వ (1) మదరాను (పా. లి. పు. 
భాం, నందు మధుర సౌరాప్ప్రసభ వారికి? జెందిన కుచేల, రుక్నాంగడ, 

తామ్రధ్యజ చర్మితములు, (ద్రౌపదీ వస్తాపహరణము అను హరికథా 
కల్పములగు రచనల (ప్రతులు గలవు (ఆర్. నం. 1602 4 1608 ). 

అవి యన్నియు. చెలుగుం కృతులు. శాని వానియందు డోరా, 
బ్యాక్, సౌపంగి, ఖడ్లా ఛంద్, కేకావళి మున్నగు విజాతీయ 
రచనావిశేషములతోపాటు లావణియును గలదు. 

ఉదా 2 స్యందనవారణ తురగ పం క్రిభి 

స్తులితార్జవ ఘోషం 

చంచనాంబు పరిషేచన విగళిత 

సకల ఘర్మదోషం॥ 
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దీన నొక నియతి కన్పట్టుచున్న ది. పాదమునకు మొతలు 

ర్ర2+-6-14. శెండేసి పాదములకు. (బాస, అంత్య(పాసయు విహారము. 

యతి నియతి లేదు. చక్కని గతి చాలు దీర్చినట్లున్నది. 12) “కన్న 

ఛందోవి కాసి (పుట 245-46) యందుడాహరింపంుడిన es 

పట్టణద లావణి పాదము 95, పీఠభ[దన లావణి పాదము రి హా 

గణములు4 లేక 6 మా(తేలును గలిగియున్నవి. 

4కి. వర్షము: వర్షమను నొక గీత (ప్రబంధము వర్మ తాళ 

కెినిధ్యముతో కన కన్గాటభావ'ే బిరుదోపనిబద్ధమగునది కలదని 

సంగతరత్నా కరమున. (IV. 182) చెప్పబడినది. 

రంగాజమ్మ రచించిన మన్నారుదాస వీలాన నాటకమున 

_ “ జో ఇ 
(పుట 29) దాని స్వరూపమిట్లున్నదది కూ 

లలిత స్వభావ! కలిత [పభావ! 

రిపుభంగ కృతిచంగ ! రణరంగ భీమ! 

దిన ప్రదాన (ప్రదాన ప్రధావిప్ర హర్షణోజ్ఞ్వలా ! 

విజయ రాఘవ ధరాపురందరా ! 

ఇం దిది సంస్కృత భాషయే, కన్లాటముగాదు శాని వర్శితాళ తళ 

,ల)విధ్యము గలదియు, బీరుదోపనిబద్దమునై యున్నది. 

44. విరాళిపద ము :- ఒక్కబలభదదాసి కృతము- కపోత 

వాక్య మను యక్షగానము (పా.లి.పుుభాం, డి. నం. 1844 (ప్రతియం 

దీవేర నీ (క్రింది రచన కన్పట్టుచున్నది : 

సంతోషము శ్రీహరి దలంప€గ 

బంతము లాడుచు? బచరించి 

కంతుజనకుండగు కర్పర నిలయుని 

వింతగ6 బాడు(డి యలల॥ 

1-44 
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ఇంచుమించిట్ల రచనా వజశేవమే-యీ కపోత వాక్యమునం బే తం.న.మ. 

శే. నం. 474/75 (పతియందు * వర్ణము” అనువేర నిట్లుదావారింపం 

బడినది ; 

కుచ్చిన ముత్యము కుందెన లోపల 

నచ్చుగ కుంకము లమరించి 

పచ్చలు తాపిన పసిడిరోకండ్లను 

మెచ్చుగ దంచెదరో లాల ॥ 

ఇది వట్టి యెకతాళి శేకు. ఇంబెక్కడో (క్రమ మించుక తప్పినను 

సాధారణముగా విషమ పాదములందు 44 సమపాదములందు 
4+ 4 + 5. మాతలు నుండును. నాల్లుపాదములకు నొకశు (పాన. 

45. శబ్దజతి: ఇది యొక తొళ్ళవబంధము నంటిది. లయ 

(ప(క్రియా(ప్రకృష్ట్రమెనది. య. గా. లందటనట. గన్పట్టును. 

ఉదా ఏ; భారతుల శ్రీరంగ కవి శ్రీకృవ్వలీలల నుండి -- 

తధణ ధణకిడ్తక తధణ ధణతా 
కుధరధర హరి మధుమదాపహ 

(పధనళూరా నిధువన (పియ 

మధురవేణు నినాద మోహన 

బుధజనావన తధణ ధణతా 

తీరుగా పులిగోరు పతకము 

మీరి యురమున జేరి యాడగ 
సారెకును నాభీరకాంతల . 

జీరి [క్రీడల గేరుచున్ 

తధణధణతా తక్కిణాంతక 

చొక్కమగు చేర్చుక్క _మొగమున( 

జుక్కరీతి వెలుంగంజెవిపై 
జెక్కు. చీకటి (మొక్క. గల్వల 

చక్కి పెంపెస లాడంగా।। 
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ఇందు (తిపుట తాళగతి లదు. జతియన్నడది “యతి? శ వికృతి 

కావచ్చును, యతి 'తాళదశపాణములలో నొకటి ; సంగీత రత్నా 

కరమున నొక వాద్య (పబంధముగా. బేర్కొనంబడినది. జతి యనలా 

నొక గీత భేదమనియు, నాట్య-గాన యోగ్య శబ్బసంళతి యనియు 

సూ, రా, నిఘంటువు,  [శుతి లయలు 'గాన (పథానాంగములు. 

శ్రుతి విశిష్టమైనది స్వరజతి, లయ విళిష్ట్రమెనది శబ్బజతియుగావచ్చును. 

స్వరజతి 8వ అనుబంధమున ను దాహృతము. 

46. కోభనము: దాని చేశే వెష్తూచున్నట్టిది యొక శోభన 

గీతము, తీజుచు వివాహా సందర్భుములందు మంగళపారతుల వేళను, 

మంగశళస్నా నాదికసమయములను దీనికి వినియోగము, చిర్వపసిద్ధము, 
బహుుజయతశత్షగానములందుం (బయుక్తము .నై నది. తజచు ధవళము 

తోడి జంటపాటవలెం గన్పట్టును. ఇది యాడువారి వేడుక పాట. 

కాని విష్షమాయావిలాసమున * తాళధ్యనితో వేమటు నటియింపుచు 
ఏణాముని నారదు:డు శోభనము వినికపించెన్' అని యున్న ది. ఇది సాధా 
రణముగా వష్థ్యంతము. చివర “శోభనమే” అనున దూంతపద. 

ముగా వచ్చుచుండును. . దీని రచనా (పక్రియ కొక నియతి లేదు. 

గతి వైవిధ్యము బహూుళము. 

ఉదా - నెంగమాంబ శివవిలానము నుండి 

గిరికార్ముకముగ నొనరించీ 
ఉరగము నారిగ బిగియించీ 

ఒనర(గ శ్రీహరి యనుబాణము దొడిగి 

పురములు గెలిచిన పుణ్యులకు ' 

శోభనమే 1॥1కోభనమే।। 
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47. సంగీత మకరందము :- _ వకోజీ వే ఖ్నుశ (ర కల్యాణ మొక్క 

దాన గన్పట్టు చున్న దిది - 

వీడెవ్వడే యో యమ్మా 

జోడు గూడ రమ్మనె నమ్మా !1౧|| 

సరసముగ మాటాడీ నమ్మా 

- సరఘుడు వీడెవ్వడో యమ్మా |1౨॥ 

చన్నులంట వచ్చీనమ్మా 

చక్కెరమోవి యిమ్మనె నమ్మా 113॥! 

'చరణమునకు 27-80 మా[త్రలు గన్పట్టుచున్నవి. మాత్రల యంతర 
'మెట్లున్నను నొక గతిన్సురణము గలదు, 

48. సువ్వి - సువ్వాల : ఇదియుక దంపుళ్ళషాట. చిరప్రసిద్ధ మైనది. 

బవహుయశుగానములందు వివాహా సందర్భ ములందు. (బయుకృమైనది.' 

దీనికి సువ్వలాలి, సువ్యాల, నుంకులపాట్క కొట్న ముల (కొట్టడము-- 

కొట్టణము-కొట్న ము) పాట యనియు నామాంతరములు గలవు, ఇది. 

సువ్వాల ద్విపద, సువ్యాల ధాతువు అను వేర తోం గాడ గన్ని 

యక్షగానములందుం గన్బట్టుచున్నది. (ఏని విషయము 1వ' అనుబంధ 

మున గొంత (పస కృమైనది), సువ్వి - “a chorus used by women at 

marriages when pounding rice’ ఆని కన్నడ నిఘంటువు లందును 

"బీరొ్కానంబడినది. సువ్వి యన్నది ధ్వన్యనుకరణ శబ్దము, నూంతపద 

మును గావచ్చును. రోకటి పోటున శెన్ని యొడుపులుంకునో యీ 
పాట కన్ని గతు లుండును. అందు తురగవల్లన గతికి (వాచుర్వ 

మధికము. 
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కొన్ని యకుగానములందు *నుంకులు దంచేపాటి సువ్విగను, 

“నుంకులు శెరిగేపాటి సువ్యాలగను గన్ఫట్టుచున్న ది. (సుంకులు 

శారిగపాట అల్లానే చేడుగను బరిగణింపం బడినది. చూ. మోంద). 

ఉదా:- 1అ “నుంకులు దంచే పాటి: 

సువ్విగోపాల బాల ! సువ్వి సద్భ కి పాల 

సువ్విభాసుర కపోల! సువ్వలాలీ।। 

ఆ *సువ్వాలపాట ” ; శంకరాభరణ-ఏక ; 

వారిజ సన్నిభలోచనా | భక్త 

వత్సల పాపవిమోచనా 

కారుణ్య సాగర ఖగరాజ వాహన 

మారజనక సుకుమార శరీరా ॥|సువ్వాలే॥! 

_ నందిపాటి మి[తవింద 

౨. “నుంకులు చెరిెగేపాట ” ; 

శ్రీరఘువీరు పెండట _ మన 

సీత్రను ఇస్తామన్నారట 

గారవంబుతోడ గరితలెల్లంగూ డి 

కోరికతో పెండ్రికొడుకును శాయరె | సువ్వాలె!| 

సీతాను యిటు వీలుపించర - "పెండ్లి 

కూతురికి శృంగారించరె 

చాతురీ మెరయాగ సతిపతు లిద్దరిని 

- ధ్రీతీతో నొకచోట (ప్రియభకి నుంచారె |సువ్వాలె!! 

యా. మామిళ్ళ పల్లీ ఏకాంత నేవ 

(తాళ్లపాక అన్నమయ్యగారి సువ్విపాటల గతులు - మూ, 

సం. 111. పుట ౨82-287-ఏనికంశొ మిగుల విలత్షుణముగా నున్నవి, 

వానికి శీదారగాళ, భూపాల రాగములును జేర్కొనం బడినవి.) 
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4లి. భా చ్చరి క: ఇదియొక సాఖఘఛాయనిగ గీ శము. బ్రంద 

పాదాంతమున పౌచ్చరిక యన్నదొక యూత పదముగా వచ్చును 

కొలంది యత గానములందు ముఖ్యముగా ఏకాంత సేవ - పల్లకి నేవ 

(ప్రబంధము లందును (బయు కము. 

ఉదా ఏ నుదురుపాటణి వెంక నార్యుని పార్వతీ కల్యాణమునుండి - 

సావేరి - రూపకము 

శ్రీ మాధవ నుతవైభవ శివ చిన్న్మయరూపా 
చామీకర ధరణీధర చాపా హెచ్చరిక్తా 1౧|| 

సరసీరుహ సంభవముఖ సురపూజితపాదా 

పురదానవ వరదావాంభోదా హెచ్చరికా ॥౨|| 

హిమభూవర తనయాముఖ హేమాంబుజ భృంగా 

రమణీయ తరామ్నాయతురంగా హెచ్చరికా |13!] 

తాళ్ళపాకవారి *తోడియం” గీతసముచ్చయమున నొకాచ్చరికయు 

సారంగ పొణి పదములం (పుట 97, దొెక పాచ్చరికయుం గలవు. ఆ రెం 

డును ఈ వెంక నార్యునిదియును మూండును సావేరిరాగ రూపక తా? 

ములండే యుండుట విశేషము. మూండింటను చక్కని గతిన్సురణ 

గలదు. మూండిటను దళమునకు మాతలు 6ి +4. కెండేసి దళము 
లకు6 (బాస విపితము, (పతిదళమున 12 మా(త్రలకుం బైని యతి, 

(వాసయతియు (గాహ్యాము, 

_ సారంగపాణిదే మటీయొక హెాచ్చరికయు (పుట 96), 
త్యాగయ్య ఉత్ప్సవసంప్రదాయ కీర్తన లందలి దొక ా-చ్చరికయు 
జంపెకాళమున నున్నవి. వానిలో దళమునకు 5% + 8 చెప్పూనలను 
మూతలు. 
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ఏకాంత కేవా ప్రబంధములందు హాచ్చరికలు వచన ఫఘుటిత 

ములుగను గూడ నున్నవి. (చూ. ట్రా, లి. ఫు. భాం. డి. నం. 

1842 &1898). అవి చక్కగా నొక సన్నని రాగవరుసతో చేవడానీ 
జనముచే పఠింపబడుట సం[ప్రదాయము. ల. 

% శ ఇ 

సంవాద పదములు. 

వి పడప్రక్రియను బట్టి (ప ల్యేకత గలవి కావు, సందర్భ 

మునుబట్టి బహు (ప ల్వేకత గలవి. బహుయక్షగాన సామాన్యముగా 

ముఖ్యముగా యత్షుగాన ప్రక్యేకశాఖలగు భామ కలాపము గొల్ల 

_ కలాపము కొణఖివంజీ అనువానియందు జనరంజక సాం[ప్రదాయిక 

పా(త్రలచేం (బవర్రితమ్ములగుచు తరముల తరబడి ఆంధజన సామా 

న్యము నాబౌలనోపాఠీము నుల్హాసవారాశళి నోలలాడించుచు. (బచుర 

(పచారము పొందినట్టివి. ఏనియందొక విధమైన మోటుదనము, 

మోటుదనముతొ పాటొక హాస్యపువాటము, ఒకవిధమైన వెటకా 

రము, వెటకారముతోపాటొక చమత్కా-రమును గలవు, అవి. యా 

నాటి జనులకు వినోదపువిందులు గూర్చి నట్టెవి. 

1. సవతిక య్య ము :- తొలుదొ ల ల పారిజాతేక భేతివృత్తము 
ఇంటు పవనసుత ను సంత్ 

అగు యవత్షగానములందును, భామకలాపములందును, త్యతావి తత్స 

దృశముగా సత్యారుక్షి 1ణులవలె గంగా పార్వతులు. మొదలగు సవతి 

జంటలు గల అనేక యకుగానము లందును వారి సవతి మచ్చరము 

సందర్భముగా నొక సంవాదపదము (అది నిజముగా వివాద పదమే) 

గన్పట్టును.. ‘ 

శీ ఐల్ 3 
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సత్య : మంచీది కానీవె రుక్మిణీ 

రుక్మిణి : వేలు వంచాలేవె సత్యభామిని 

సత్య : చిన్నదాన నని చూచితివొ 
ఎన్నడు నా చెయ్యెరుగవులే 

నిన్ను గుద్దితే నీకె వలచిన 

వాని గుండెలే యదరవలెన్ 

ముద్దరాలనని చూచితివో 

పద్దుగ నాచెయ్యెరుగవులే 

హద్దు గ గుద్దితె వానికి నీకును 

చద్దికి వేడికి చాలవలెన్. 

రుక్మిణి : సాదురాలనని చూచితివో .- 

సకియరొ నాచెయ్యెరుగవులే 

చరుపు చరిచితే వానికి నీకూ 

పరుపు పానుపై యుండవలైన్. 
అధమురాల నని చూచితివో 
అదపులు ఎన్నడు నెరుగవులే 

అదపులు చేసితె నీవును వాడును 

అద్దు మీరక యుండవలెన్_ 

కళాపూర్ణోదయములో (8-195,96) నీ సవతి కయ్యపుం బట్టు రంభా 

మాయారంభల వివాద వ్యాజమున రమణీయముగా? జి తింపంబడి 

నది. ఈ విషయముగాూర్చి క, శే వేటూరి (పభాకరశా స్త్రీ గారు 

తమ సుగ్రీవ విజయవీఠికలో నిట్లు వా్యాకుచ్చి యున్నారు : “ ఈ భాగ 
వత. కథలలో పారిజాత హరణకథ హృద్యతర మగుటచే దానికి 
(బచార మెక్కువయ్యెను. అది హృద్యతరమగుట కందలి సవతుల 

కయ్యపు(బట్టు (పథానకారణము. దీనినీ(బట్టి యమగాన సామాన్య 
మునకు? '౬ చారిజాతము. లనియు. ౩ బేరయ్యెను. ఏ యతగానముం ౬ (బ్రద 

"లేక పారిజాతమునందలి తత్క థాఖండమునే కం దం 
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చుటయో వీదప ' నేర్ప జెను. (భామకలాపము స్థలి యిట్టి పరిణామ 

ఫలిత మే కావచ్చును). ఈ సవతుల కయ్యపు కథపట్లు ' వృాద్యతేర 

మగుటచే (బబంధకవులను గూడ నిది నలపించెను”. ఈ కథపట్టును 

(బడర్భ్శించునపుడు పాత్రభారులపట్లం బాటతోపాటు గొంత ఆంగికాభి 

నయ నూవశ్వకమగును. కావుననే విజయరానువుడు తన (ప్రహ్లాద చరి 

(తేమున 'సవతిమచ్చరము” నొక నాట్టప్రభేదముగం బరిగణిం చెను. 

2. సుంకరి కొండయ్య - గొల్లభామ : గొల్లకలాపమున తజచు వీరి 

సంవాదము గాన నగును, ' అది కొన్నిట సరసము, కొన్ని ట విరసము 

గను నుండును. అందు సరసపు సందర్భము నే (గహింతేము. 

కొండయ : అర్హరాత్రి వేళా నేను | రుద్రవీణ దీసూకోని 

(వొద్దుబోక నిన్నేపాడాగా 1 ఓహో గొల్లదానా! 

భల్లు భల్లున తెల్లవారెనే!! 

గొల్లభామ : కీలు కట్లా తేరుమీదా | కిన్నెరాలు మీటేజాణ 

కన్నులెత్తి నన్ను జూడరా |! ఓనా హొయలుకాడ! 

కిన్నెరాకు కాయ లంసపేనూ॥ 

కొండయ : కన్ని రాతిరి వస్తా వనుచు । పట్టిమంచం బరుచుకు కూకుంటె 

రాతిరి నీవు రాకపోతివె | ఓగొల్ల భామా! 

రాతిరే శివరాతి రాయెనూ॥ 

గొల్లఖామ : కన్నెరావీ చెట్టుకిందా | సన్నసూదులు దంచాగా 

సన్న జేసీ సున్నమడిగేవు | ఓవన్నెకాడా! 
సన్న లెరుగా | చిన్నదానార॥ 

కొండయ: ద్దు మాముదాలూ గోనె | యెద్దు మీదవేసుకోని 

కానరాని గట్ల లోనికి | ఓగొల్లదాన! 

కాపురము శాయబోదామా॥ 

గొలభామ : కట కట్టా కడవగాంచూ! మెట్లబావికి నీళ్లకు బోతే 

మెట్టు జారీ నూతబడితినిరా | ఓవో వన్నెకాడా! 

రెట్ట బట్టి లేవదియ్యారా॥ 

1-45 
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గుబ్బలుండే తీరుజూచి | గుటకాలే మింగేవురా 

గుండెగలా జాణవైతే | ఓవో వన్నెకాడా! 

గుబ్బ పట్టి దెబ్బ తియ్యారా || 

సన్నాలు సెగాలు చేసి | సన్నాపు నవ్వులు నవ్వి 

డొన్నెలా మోము దీర్చుకా | ఓనా హొయలుకౌడా | 

నన్ను సుంకము గొనగ వస్తీ వా॥ 

ఇం దీ సంవాద మంతయు ఏలలలో సాగుట గమనింపందగినది. 

కి. సింగి - సింగడు : ఎజుకత ప్యాత్రకుం (బల్వేకత గల యక 
గానములలో కొజవంయజులలో సింగి యెటుక జెనీ వీ జాలము సేయగా 

సింగ జాలము సేయుచు నామె నస్వేవీంప వచ్చును. ఆమె సంపాదిం 

చిన సొమ్ములు చూచి యూము ననుమానించును. వక్ష నిద్దరికి వివాద 

సంవాదములు :; 

సింగి : ఆడా యిన్నెడ యింగేవాడా సింగా 

గుడిసా విడిచీ యేలా వస్పివిరా వెజ్టిసింగా ! 

సింగడు : గుడిసౌలోకి ఎలుక వచ్చె కలికి సింగి నేను 

జడిసి నీతో చెప్పవస్తి జాణసింగి ! 

> ఐస్ ' * 

సింగడు : కొంగ గువ్వ చెవుడు కాకి జంగుపిల్లి 'పూరెడు రంగుమీర దెచ్చి 
పెడితె దొంగనసుకులా 

సింగి! దొంగనసుకులా ? 
సింగి : ఇగురబోండ్ల కెజుక దొడ్డనగరులందు జెప్పితెస్తె.. 

తగరు వలెను మెక్కినీవు పొగరు కొంటివా 

సింగా ! పొగరు కొంట్రివా ॥ 
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యక్షగాన శబ్దజాలము 

యతశుగానముల భాపాస్వఫావమును గూర్చిన (ప్రసక్తిమోంద 

వచ్చినది. యతుగానములం దిప్పటివజుకు మన నిఘంటువుల కెక్క-ని 

అపురూపమైన శబ్బజూల మెంతో నిశ్నీ ప్పమైయున్న ది. అందు 

నిఘంటువుల శెక్కి-నను మన (ప్రబంధ వాజ్ఞుయమున తేగిన (ప్రచార 

మేర్చడనిగి కొంతేయు, నిఘుంటువూ(త శరణ్య మైనది కొంతయును, 

యతుగాన (ప్రయోగమున అర్థాంతేరమును సూచించునది కొంతయును 

గలదు. పలువిధముల విళిష్తమైన యతక్షుగాన పదజాలము గాంత 

వర్లీకృతమై యీ దిగువ నుదాహరింపంబడుచున్న ది ౩ 

1. విశష శబ్దములు 

ఈ శీర్షిక (కిందివి మాత్రము చాలవణకు శబరత్నా కరము, 
య ' (టు 

సూ, రా. నిఘంటువు, శ భ్రార్థచందికలందు లేనివే. కొద్ది పాటియున్న ను 

అర్ల భేదమున్న ది. ర్ధ్ మున్నది 

ఆయి.త్త' రాలు. ఆదివారాలు. డరాట్రం ఊర్మితాడు (సరస్వతీ 
(మన్నారు దాస విలాసము) 

ఉభయతో పట్టు. ఉభయతోముఖియైన 

(ఈను చున్న) నోవునుదానము (ఇది. 

మంచి దానమంట) పట్టు (మ.దా.వి.) 

ఉరఠణీ. (కన్న డ-ఉరటణి)సత్మా_రము కాలసీళ్ళు. దిష్టితీనిన పసుపునీళ్ళు మొ! 

( లేపావీ శివనాటకము) (జెంకటాంబరా మాయణము) 

కల్యాణము) 

కడలాలిదోషము. వైధవ్య దోషము. 

(వీరభ్యద్రకవి నీమంతినీచరి[తము) 
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కీచంటిబిడ్డ. తల్లి ను నౌల కెడపడి 

చిక్కిపోయిన బిడ్డ (గంగాపార్వతీ 
సంనాదము) 

కూకుండు. ( (గామ్యము ) కూర్చుండు 

(చెంగలరాయని ఎటుకల కథ) 

కూత్తు, (తమిళ -కూత్తు) నాట్యము 

(తంజా పురాన్న దాన నాటకము) 

శేరి. ఉనికిపట్టు (విజయ రాభ్ధావ 
చంది కావివోరము) 

గంత. (బొంత-ళ, ర.) వక్క లాకులత్రి తి 
(శవోజీ జల్న్మక్రీడలు) 

గవిణేరు, గవర్నరు(ఫురిజాల పౌారిజూ 

తము) 

గాణచారము. (గవహబారము (శచీ 

ఫురందరము) - 

గాణబయకారు. వాగ్గేయ కారుండు 

(మ దొ. వి.) 

గుడుగుడుప వాడు. 

(ఇం. కృ. జెట్టి శివ పారిజాతము) 

శకున పక్షీ గాడు. 

ఫఘడియారం. రూపాం. గడియారము 

(మ. దా. వి.) 

జన్నె వారము, ఆదివారము. . (పోట్ల 

దుర్తి గొల్లకలాపము) 

డీడిక్కి సలాడు. డీకొట్టుట (అకలంక 
కృష్ణమార్యుని కృన్ణవిలాసము) 

తారా. దీపావళి సంఫారవిశేషము. 

'(చ్మితాంగ దవిలాసము) 

ఆంధ యశ్షుగాన వాజ య చరిత్ర 

తిరువలిక. బేవ్చనికిం బెట్టిన దీపమ 

(విజయ రాఘువుని పూతనాహరణము 

దిటతే, గటితనము 
6 రై 

ధర్మాంగడ) 

( ఇెంకటదాస 

దినమ్ుది, పంచాంగమునుబటి నద నది; 
ఇ య ళల లు 

నిర్ణయము (తేంజావుర--) 

దివాళి, దీపావళి (మ.దా.వి.) 

దుగ్ధ. కౌతుకత్తీశత 

(పవ్లోద, 

(త్వాగయ 

దొరాదొరలు, పెద్ద పెద్ద (ప్రభువుల 

(లీలావతీకల్యాణము) 

నటముటుకాండ్లు. నటులు "(శచీ 

రందరము, 

నుడుగు. పాట. (హెమాబ్దనాయి కా- 

నొష్ట. నొసట (నృసింహ రాజుఊ సా- 

పంగుని. (క) ఫాల్గుణము (మ.దా.వి. 

పంతువగ, విరహ వేదన (రతికల్యా 

ణము) 

సదిలత. భదత | 

ధర్మాంగద ) 

పాలించు. ఇచ్చు (హౌమాబ్ద) 

(ఇంకటదాస 

పుట్రముంగి. ఫుట్టువునుండి మూలో 

యైన వాండు (అకలంక-) 

చేరడి, అ(పతిష్ట (మ.డా.వి.) 

పోలుకాండు, పాల్లుగాండు. (సాంబయ్య 

శిరా తార్జునీయము) 



అనుబంధము 

విలాసము) 

(పసంగి, యె. "గాం (పదర్శకులలో 

నొకండు. పాలం. బలుకరించు 

వాడు (పంచకన్యా పరిణయము) 

బసవశంకరము. 1. గొల్లవారిబిరుదు, 

అభరణవి శేషము. (ఆ|తేయపురి గొల 
కలాపము). 2 ఒక డేశితాళ విశే 

షము (త్యాగవినోద పబంధము) 

భాండీరి. (పౌక్ళత భా షావి శేషము 

“. కాంభోజీ మాగదీగొాడ్రీ 

మౌహో రాన్ట) కళింగజూా 

ఎైర్వాణీ మిశ్రితాభాషా 
భాండీరీతి (పక్షీ తాం 

(విజయ'రాష్టువ కల్యాణము) 

యా(0)పరాలు., పాటు (శివకామ 

ం సుందరీపరిణయము) 

లఘున్ర. దూకు (చౌదరి రామదాసు 
రుక్మిణీ _) 

లజ్ఞమాని, ఆడునరి (మ్మి మరి రామా 

యణం) 

వంఠము. వంటకము (పద్మినీ పరిణయము 

చై దిక పరిభాష) 

వచ్చము. రూపొం. ఒచ్చెము (యతి 

ఫఘటితముగ-నృ సింహ రాజు ఊహా...) 

శానా. రూపాం. చాల (కణ్య చరిత్ర) . 

వాపిరితనము. (వాంపు-ఇరి) ఆబ 
(రామలింగ దాసు. శ్రీనివాస విలాసము) 

రీ? 

వాయద కాందడ్లు. 

(పురజాల పారిజాతము) 

వీందాళము, ఒడి (వి. రా, (పవ్లోద) 

వాద థ్రగాంఢడు 

వైపు, బాగు (అన్న పూన్థా పరిణయం) 

చైయాసి.తే, జై శాఖము (అన్నపూర్ణా) 

శేఖరించు. జరిపించు (మ,దా.వి.) 

సంకచక్కి-లాలు. శంఖచ్యకాలు (వి, 

రా. పూత నాహరణము-గొల్లలభాష) 

సనకటించు. వినికిడిచేయు (వి. రా, 

కల్యాణము ఆ _గామ్యము, 

సరుసుకొను,. సరుదుకొను, పంచుకొను 

(హేమాబ్ద) 
సిళ్ళాడు. ఉత్సవమాడు (వి. రా. 

పూతన--) 

సీసకలేఖని. ెనసలు(లత్మీ నారాయణ 
విలాసము) 

నుడియడు. బాలుడు (వి.రా. (పహ్లోద) “ 

సుడి సుద్దములు. అంగ సాము ద్రికమున 

సుడులకు సంబంధించిన నూత కములు 

(చెంగల్వరాయని ఎజుకల కథ) 

సుడుపడుం కుజ్జడు(మ.దా.వి. ) 

సొల్లు తం వచిందు (శ్రీగిరి కురవంజి) 

సోలుదాదులు. రూపాం. సోలరు, 

సీ పొయిలు (పురిజాల పారిజాతము) 

హావణించు. రచించు (రఘునాధ 

నాయ కాభ్యుదయము) 



లకీ 

బె, వై రిపదములు 

అతిచగ, (వెంగమాంబ శివవిలా సము) 

అలేముద్దు, (సత్య భామ కథ 

అత్యంత పంతము. (శివవిలాసము) 

అంధ యక్షగాన వాజ్బుయచరి త్ర 

(పౌఢ చేడియ. (వి.రా.చం వి.) 

బసవ దాసోవూులు, బసవని భక్తులు, 

(బసవ మహిమామృత విలాసము) 

బహూుతప్పులు, (రంగపురిపారిజాతం) 
అగేక్షజడలు. (యంజువాణిఖామకలాపము ) బహు మేలు. (త్యాగయ పున్షోద) 
ఇష్ట వేలుపు. (లత కా కల్యాణము) 

ఉన్నత చప్పరంబులు. (శివవిలాసము) 

కుసుమబంతి. (శివవిలాసము) 

గర్భచిన్నెలు. (బా'లెంతకథ) 

దాసవెజి. దాసునియందలి అనుర కి. 

(శ్యోగయ ప్రహ్లాద) 

దినరోజులు. అనుదినము? (వి రా. 

చర, వి.) 

దినసరులు, నచర్యను గూర్చినవాంతలు. 

(కి రా కార్టునీయము) 

ధీరమల్లారు. ధీర్యకేస్ధుడు. (మ.దా.వి.) 

నానామాపులవాడు. (శివనిలాసము) ' 

నాన్నాపారాణి. బెవద (నిరపె)గడ 

సుబ్బరాయని సారంగధర) . 

నిత్యకొలును. (పృతిదిన సాధారణ మైన 

నభ (శ-వీపుకందరము) 

పుడమిజ. నీత్ర (తుమ్మపూడి రామాయణం) 

పుడమిోశ్వరుడు. (వీరభద కవి నీమంగొ 

తినీ చరిత్ర) 

బాలతొడవు. (లత శాకల్యాణము) 

(బహ్మకాయ. గొప్పవాడు, నిపుణుడు 

(శహాజీ గంగా పార్వతి సంవాదము) 

మహో మహావారు. గొప్పుగొప్పవారు 

(భ-కాంఘేీ రేణు విలాసము) 

మాణిక్య పేరులు. మణివోరములు 

(వాయలూరి పారిజాతం) 

మూర్థృ పగ. (మంగులూరి పిహ్లాద) 

యావన్నంది. అందటును (మహాభారత 

విలాసము) 

రసవిచ్చి. 

రామకోణంగి* శకునపక్నీ గాడు (నర 

స్వతీకల్యాణము) 

రావణారంకు. పెద్దజింకో (రత్మణ 

(పాణరక్న ణము) 

లోకతరబడి. లోకాబార ము(ముగ్గ 

సంగ య్య కథ) 

(వల్హ్లయపురి ఊసాౌపరిణయము 

వాట్ట, పద వాక్య (ప్రమా ణజ్ఞాడు 

(మైనంపాటి చాలనో పొలవిలాసము) 

పుణ్యచేడెలు. పుణ్య శ్రీలు (సాంబయ్య వీర మైల. గొప్పమల (ప్రభావతీ 
బల్లాణరాజ చరిత) (ప్రద్యుమ్న ము) 
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వీరముద్దియ. ఆభరణ విశేషము (నక గల ఖర్చు (ల. నా, వి), 

సౌటి సంజీవకవి ఎజుకలకథ) 

శేలపట్టి. పార్వతి (శివవిలాసము) 

స్మత్రమరులు. స్యత్రమునందు మరులు 

(తంజాపురాన్న దాన నాటకము) 

వాంవిరతాయులుతు, రకూబంధ విశే 

షము=వోదులు, వస్తాదులు ధరించు 

నథటిది (హేమాబ) 
లు జ 

లె. అన్యదేశ్యములు 

కచ్చేరి. కొలువు (లవణ మూర్చ) 

కబర్ దార్. జాగ త్ర అను "హెచ్చరిక 

(చెంగల్వరాయని గొలకథ) 

కమ్మాా, కశ (సుకుమారీ పరిణయం | 

కవరు, భమిడి పాొటి ఆప్పకవి భామ 

కలాపము) 

కాగజము. కాగితము (మాతృభూలన 

పారిజాతం) 

కితొబు, హక్కు, బిరుదు (కో. తిరు 

వంగడదాసు తిరమంగయా శారు 

చరిత) 

కురి-చీ. కుర్చీ. (లమ్మీ నారాయణవిలా 

కూసీ. ఖూనీ. హత్య (అకలంక-కృష్ణ 

విలాసము) 

ఖడేరాను. “ఆగు? అన్నటి హాచ్చరిక 

(సుకుమారీ, 

జా AY ry = కామూ. నిశ్ళబ్ల మనునట్టి హెచ్చరిక 

(రామదాసు నాటకము) 

గలిబు. (మంజువాణి వారి భా, కా) 

గులోబు, గోబు. ( |. 

గ్గోబు. (అన్నపూర్ణా) 

యం)! 

చెలాయించు. (సుకుమారీ) 

జమాయించు. ( ః ) 

జరువురుం (జరూర్ ) తొందజ 

(ల, నా, వి.) 

జూటుతనము. (గూటా) మోసము 

(వి రా. పూతన) 

' జొశాయించు. (సుక్నమారీ) 

రూారీ. (రాజ రంజన విద్యావిలా సము) , . 

డేరా. గుడారము (నుకుమ్హారి) 

తమాము. వూ (తి. వెంందా,.. 

తిరుముంగ) 

తమాసా. (అకలంక -కృ. వి.) 

తహశీలు.. (ఆకెళ్ళ అప్పయ్య గొల్ల 

కలాపము) 

తివానీ. (చుంజువాణి. ఫా. క). 

తోడా. బిరుదు సెండెము (అన్నపూర్ణా, 

దస్క_తు. సంతకము (ల. నా. వి.) 

దాఖలు. (భ అ._భొ. క.) 

దావె, (ల. నా. వి.) 

దిలాసా. (అకలంక-కృ్ళ. ని.) 
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దివాణం. రాచనగరు (శచీ వురందరము 

చేరీజ. ' 

ధగిడీ. “ముండ” వంటి తిట్లు 

(పోటదు ర్రీ గొల్లకలా పము) 

డేరా (తం. న.మ. 478) 

_నావనీసు. పట్టిక (అన్నవూర్లా, 

నిదె. మేలైన (మా. భూ. పారిజాతం, 

పంకా. (మం. వా. భా. క) 

షపాందాన్. తాంబూల కరండము 

(ల, నా. వి) 

ఫిరంగి. (అంబా వివాహము కొఅవ౦ బి) 

( 49 93 ) 

( 19 +1 ) 

బంకు. సందుకావలి (రా.రం.వి.వి.) 

పూరా. ఫూరి గా 

శూజు, పటాలము 

బంగు. చోష్యవిశేషము-మత్తుప దార్భిమ 

(శాంతాకల్యాణము) 

బందుబస్తు, బలిమి (మృత్యుంజయ) 

2ఎడాాయి, + (అకలంక --) 

బనాయించు. (సుకుమారి) 

బేజారు. భయము, గాభరా (భ, ఆ, - 

భఛాశు 

ఛరాయించు. భరించు(ఆంబావివాహ) 

సు సమా 
టి. సముఖము దర్శనము, ను 

-జీశము (శావామహారాజక ల్యాణము) 

ముదతు. (ల.నా.వి.) 
ద్ 

“సశకే? వంటి అవ్యయము (రామ ను స్త 
పట్టాభిహేకము) 

ఆంధ్ర యక్షగాన వాజ య చర్విత 

మిలిటరీ. 

మగుట (ల. నాం వి) 

ము_స్తిపుచేయు. 
పురందరము) 

ముసీ,దు. ముసాబు, 
వా | 

(హెమాబ్బ 

(అంబా) 

ఆలంక'రించుకిోొ నుట, ల్లి 

సిద్ద ముచేయు (శ 
ల 

సన్నాహాః 

మొఖవముల్ , (మం.వా.-భా.క) 

రకము. (సీంగన పారిజాతము) 

రాదారి. (భః అ.--భా.కం), 

రలు. (భ.అ.- భా.క్స 

లవండరు. (మం.వా.భా.క.) 

లవ్క_రు, దండు (సుంకరి కొండ 

చేషముకథ) 

లాంతరు. (ల.నా,వి.) 

"లెటరు. (భ.అ.-భా.క.) 

వస్తాదు: 

శమ్య. సెమ్మె, ద్రీపప్రు పృమిద, (మ. 

భా.కం) 

ఛాయి నీరా (మా. భూ. పారిజాత: 

నిఖాచేయు. ముదివేయు (వి. చ 

వి, వి.) 

(నుకుమారి) 

థిభంది. రూపాం. సిబ్బంది. బలగ: 

(లఖ్మీపతి రాయడు నలచకఎవ%్
ని వరి! 

ఫోకు. (రామదాసు నాటకము) 
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సముదాయించు. బుజ్జగించు (శ్రీరంగ 

కవి" శ్ర్రీక ఎన జలక్లీ డలు) 

సలాము. (నుకుమారి) 

నీలు. (భ.ఆ.-భా.క.) 

వీసా, (మం.వా.--భె,క ) 

నుమారు. (భఅ.--ఫా.కుు 

సె "లను. (రామదాసు నాటకము] 

సానాయించు. అమర్చు (సుకుమారీ). 

హాజీలు సేయు. హాజరు పెట్టు; ఆయ త్ర 

పజచు (గంగా పార్వతీ సంవాదం) 

హుురుముక్తుగా. పెద్దగా, గొప్పగా 

(వి, రా. ప్రహ్లాద) 

సంజీబు, మనవి (లీలావతీ కల్యాణం) 

షే జాతీయములు 

అజగజాంతేరము. (వి.రా.చం.వి.) 

అమ్ములక్క-లు, (వి.రా.చం.వి. ] 

ఇలయీనినట్లు, (కిరా తారు నీయము) 
గగ జ 

ఇల్లు బంగా రాయెను, (అకలంక - 

క, వి.) 

ఉలపసలపలు. కానుకలు (కిరాత 

| విలాసం) 

ఏనుగు పాడి. ఉదారవితరణము (లీలా 

వతీ కళ్యాణము) 

ఏషూగాథలు, నరిపనని మూటలు, అన 

సర | పనంగములు, వ్నర[పలాపములు వసర {పసం ఏ 

(మ. దా. విగహేమాబ్ల) 
.J జ 
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ఒకరిపట్ల పదుండు, (వి. రా._ 

విప నారాయణ చరిత) 

ఒత్తూ థావళ్ళవంటి. 

(కృష్ణ వేషకథ) 

ఓపహారి సాపొారి. (అఆకలంక _ కృష 

విలా నము) 

అ మొన 

చళ్ళ 

కంచంత కాపురము. 

(రాజరంజన వి ద్యావిలా సము) 

పైబసంసారము 
లు 

కన్నడ సేయు, చులకన చేయు, కింద 

పరచు (పార్ణసారథి విజయము) 

కాయ జవాబు, కలిసీరానివార్త (జబయ 

గరుడాచల విలాసము). ఒకపని సవ్య 

ముగా జరిగినటా లేనట్లా ఆనుటకు 

పండా! శాయా'? అని అడుగుట వ్యవ 

హార పరిపాటి, 

కూసరకాసర చేయు. ఉపేక్ష సేయు, 

ఆసడ్రచేయు (భ క్తాయ్యఘ్ర్ నేణు విలా 

సము 

కోడుకులకోట. బహువు(త్ర సంపన్న 

భాగ్యశాలిని (మృత్యుంజయ ) 

గాలివార. (రా. రం. వి, వి.) 
ఎల 

సుత ఫొను, సౌంతేము చేసికొను 
ఎలి 

(జాంబవతీ విలాసము) 

చందమామ గుక్క ళు అంద రాని 

. ఫలము (ని. రా. చం వి.) 

వారా బా రెడు, విశాలమైన కన్నులు 

మొ కృష వేషకథ) 
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చుట్టాల సురభి. _బంధుహితు(డు 

(మృత్యుంజయ) 

చెంపశోద్ద్ధి. చెపీట (పదానము 

(హామాబ్ద, 

తరకట బురకట. 
ఎజుకలకథ) 

తాపచుట్టజీకము. ఇచ్చి పుచ్చుకొను 

సంబంధము (ఆ(తేయపురి గొ. క.) 

(త్రవ్వితలశెత్తు. ఉద్ధరించు (భ్రక్తాయమై 

శేణు విలాసము 

అబద్ధము (చెం.రా, 

నంగనాచి. (నక్క గాంచారు) "నేరము 

శోకియు నేరనిదానివలె నటించు 

నది, (గంగా పార్వతి సంవాదము) 

పలుకు బంగారము. (అకలంక-కృ.వి) 

విలువని వేరంటము, (భవానీ శంకర 

విలాసము) 

పు(ర చెయ్యి. ఎడమచేయి - అపసవ్య 

' మెనది (బసవ మహిమా) 

పోతుత్రేరంటాలి పొలుపు. మగవాని 

అడువాలకము (ఖమ సేనవిజయం) 

పొదు గూకులు. [పొద్గుుగుంకువజకు 
ది ది 
(త్యాగయ ప్రహ్లాద) 

బంగారు కొండ, 

పియతముడు (అకలంక-కృ. వి.) 
అమూల్య వస్తువు. 

బభాజిమానం, అసమర్థండు (ధర్మ 

పురి మా వోత్మ న్ట్ము, 
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బా రాట రెడు. పొడవైన (కురులు 

మొ కృ. వే కథ.) 

(బహ్మకాయ,. (శేషుడు, నిపుణుడు 

(గంగా పార్వతీ సంవాదము) 

(బహ్మిష్టో(బహా గ కొడుకు. 

(శేషుడు (మ. దా. వి.) 

మదన “శుంఠ, శృంగార 

విహీనుడు (భకాంఘ- ) 

మహో మహాోవారు. (గొప్పగొప్ప వారు 

(భక్తా యై) 

ముగము వాచు, టాతి పడుట 

(అకలంక-కృ. వి.) 

పరిజూన 
ఖా 

యద్యాత ద్యాలు. పెడసరసపు 

మాటలు, పొందుపొస(గని మాటలు, 

లజ్ఞాగుజ్జాల. (వి.రాగప్రవ్లోద, "హూమొజ్జ) 

రావణసన్వాసి. 

(వి. రా. విపనారాయణ చరిత్ర) 

క్ పటు సన్యాసీ 

రావణారంకు. 

అంకుతనము. (లమ్మణ (పొణరక ణము) 

లంకించుకొను. దొరెక పు బుచ్చుకొను 

లోంగాను (హౌమాబ్ది) 

వృజశుంఠ, గండ మూర్తుండు 

(వి. రా. (పవ్హోద, "హేమాబ్ద) 

"పెద లేక (పసీద్ల మెన 
a) రుయా 

వలపు వక్క-ణక మృ. పణమ లేఖ 

(వి. రా. చం, వి.) 

వలరాచసివము. మాన్మభో న్మాదము 

(మ, దా. వి.) 
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వా_ర్హలాడు, చమత్కారము గా 

సంభాషించు (వి. రా.వి(ప. నా, చ.) 

క వారము సేయు (చిత్రకూట) 

సంత మెబుగు, బజారు పోకు, 

_ అడంజరము (చాల|క్రీడా విహారం) 

సరిమానము. _ఏమాత్రవు హెచ్చు 
తగ్గులు లేక సమానముగా నుండుట 

(త్యాగయ (పహ్లోద) 

5. ధాన్యముల పేర్లు 
ఇప్పసరులు, కర్పూర భో 

గాలు, కుసువుసరాలు, గంగాజ 

లాలు, గారీశకుంకుమలు, చామ 

పువ్వులు, చిరుత సంబాపువ్వులు 

నల్ల గాగ రెక్కలు, నాగ సరులు, 

పాలబుడవములు, బంగారు తీగలు, 

బలువు గుత్తులు, మదన సరులు, 

ముకుందభోగాలు, ముత్యసరులు, 

మేటివంకెలు, రత్న సరులు రాజ 

నాలు (ఇప్పపున్వు, జీలకట్ల, మంచి 

పునుగు, మేలికొండ, సన్న జలుగు 

ము॥ ఇందలీ రకములు) రావు 

రామభోగులు, 

రాయ సరులు, నీతా భోగాలు, 

చాణములు,. 
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6. భక్ష్యవిశేషములు, 
అంబలి, అట్టు, అతిరసాలు, అప్పు 

జాలు. అప్పములు, ఆనబాలు, 

ఆవడ, ఇక్రైను ఉక్కెర, ఉల్లెడ 
పోలీలు, ఊరగాయలు, రుణో 

విండ్లు, కక్కృ- రాలు, కజ్జకాయలు, 

కజ్జా యము, కణుకుట్లుు గరిజ 

కాయలు గసగ సాలక జ్ఞకాయలు, 

గురుగుల్కు చంద్ర 

కాంతలు, చక్కిలాలు, చక్కెర 

సండ్లు చల్లగా రలు, చిట్టి 

బూరెలు, చితాన్నము, జలోబి, 

తిమ్చునముతిరువిసములు ధధ్య్యో 
దోసెలు నీరుగ,. 

పరమాన్న ము, పాయసము, పుల 
గము, పుళియోగిర (పులిహోర, 

పూరీలు, పూర్ణ కుడుములు, పూతా 

చిపోళి, వేణీలు, పొంగలి, భరు 

గులు, (వరుగులు )) మంజెగలు 
(పూత రేకులు, లడ్డు, వగవగలు, 

వడలు, 'వెన్నస్పములు, సంకటి, ' 

విరణాలు, సిగిరెలుు సుకియలు, 

సేవాలపాయసము, సొంటి మజ్జిగ, 

సొజ్జెబూ రెలు. 

గారలు, 

ఇత 4 
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7. 4 డు పులు 

అంగీ అరచట,  కబాయి, 
6 

కాసా, కు త్స్న్సీ కుళాయి, కోక, 

గొంగడి, చల్లడము, చీర, (గంగ 

సాగరపుచీర, గోరంచు, చెంగావి, 

పగడపట్లు పటుమ ₹ళ,బుశుదారు, 
ల 6) ౧౧ 

బురునా, మూయపట్టు, మొ! 

కొన్ని చీరల రకాలు చోగ, 

తడుపు, తాబ్బా దటి, దుప్పటి, 

ధోవతి, పచ్చడము, పాగ, 

పావడ, సె రిణే, రవిక. 

8. ఆభరణములు 

అందెలు, ఉంగరములు, ఉజ్య 

ములు, ఉ త్తరజందెము ,ఉత్తరి గె, 

ఒంట్లు, ఒడ్డాణము (రూపాం. ఒడ్డి 

యాణము,ఒజ్యాణము, ఒడ్జ్డైణము, 

వడ్లైణము,, కంకణములు, కంట 

సరి, కంచు కంఠవమూలీిక, కడి 

యాలు, (ఇందాణ్ కడియాలు, 

మేరువు కడి 

యాలు మొ॥), కవు లు (పంజాల 

కమ్మలు) కింకీణులు, కుండల 

ములు కుతికంటు కొప్పు బళ్ళ, 

దండకడియాలు, 

గజ్జలు, గాజులు (ఉదిది గాజులు), 

గాడస రాలు, చంద్రవంక, చంద 

హారము, చిటి శెన బొద్దులు, చిలుక 
తాలి చుక్కలపేరు. (తార 
హారము, చెంపకళ్ళీలు, చెంప 

సరాలు, చెరుపు, చీకట్లు 

చేయము చేసరులు, చౌకట్లు 

గండ చౌకట్లు), జంపులు, జడబిళ్ళ, 

జుబికీలు (జువుకాలు, జమిశెలు, 

జోమాల దండ, తాయతులు 

(పత్తికాయ తాయెతులు,హంపీర 

తాయతులు, తాల్సిబి ళ్ళ, 

తురాయి, దర్భముళ్ళు (అంగు 

భీయకవిశోవము), నత్త నాగ 

సరము నేవళము, పదకము, 

పల్లేరుపువుషలు, పావిడిబించెలు, 

పంవీణీలు, విల్లాండ్లు (రూపాం, 

పిల్లేళ్ళు, కిల్లాణియల్. తు), 

"పెం డెము (గండపెండెము, బిరుదు 

సెండెము), పోగులు, పోచీలు, 

బటువులు, బళ్లి సరము! వర్గ సరము) 

బవిరెలు, బాజుబందుల్పు బావిళ్లు 

(బావిలీలు), చాసికము, బావా 

పురులు బుగడలు (బొగడలు), 

బులాకీ జేసరి, బొబ్బిలికాయలు, 
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భుజకీరు ల్కు ముంగణు (ముక్క-ణు), 

మురుగు(ముగును)ముంగామురము 
ములు(ముంగామురారి), 'మెక్సైలు 

(గిలుకు 'మెక్రైల్సు, మొగపుల 

తీగ, మొగలి శేకు, మొలనూలు, 

రాకడి (రాగిడి,) రాకడికుచ్చులు, 

రావిశేక, శెబణివీళ్ళ, వంకీలు, 

ఏరముద్దియలు, సంది దండలు, 

నందిబొందులు సరిగ సరిపెణ 

(పులిగోరు సరిపెణ), సరిఫేషు, 
సవరపుకుప్పె,సురమాయి జల్లులు, 

9. కీడలు 

అచ్చనగండ్లు, అమ్మాన్, అల్లో 

నరళ్లు, ఇట్టిక (ఒప్పులకుప్ప 

వంటిది - నుదురుపాటి వంకన 

పార్వతీ కల్యాణము, కోలాట 

గుజగుజ శేకులు గంజిపాడి, 

గొబ్బి, చెండాట, దండెయాట, 

దాగుడు మూతలు, 

(బంతియాటు, 

వాళ్ళ ౦జి, 

వానున 

పందాట 

పగడసాల, 

బొమ్మల 

గుంటలు 

సెండ్, 
గా 

(ఓవున 

గుంటలు, సయ్యాట, సౌొగటా 

లాట, 

10. నృ త్య ములు 

అల్లీక, కందుక క్రీడ, కొరము-కొర 
వంజి, గుజరాతి = గుజ్జరి, చిందు, 

చాపదము, జక్కిణి - (ప్రబంధ 

జక్కి-ణి, జగ్గు జోగి-జోగిణి-జోగి 

ణీపంతు, దండలాసకము (కోలా 

టము), దురుపద శేళిక, దేకి, 

నాట్య కదంబము, పదవూాలి 

(పద కేళిక), చేరణి (శేరడి))ముదన 

బలదూూత్యము, మెసిరి, వాల్లిచి, 

విల్వేడు, శారదా సామ్రాజ్యము, 

శుభలీల, సవతిమచ్చరము. 

11. వాద్య ములు 

అమృతకుండలి, 

అరబ్బీ, ఉడుకు, క ర్జాలు, కాహాళ్ళ, 

కిన్నెర, చక్రవాద్యము, చితౌరు, 

జోళ్ళు, డవిణ, ఢక్క-,- తంబుర; 

తప్పెట) తాళము, తెవామా ర్చా, 

తీ త్తీ తుడుము, దండే, ధర్శ'దార, 

అమ్మిజంబులు 
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నరగ, నాబత్సు పంబ, పటహము, 

పణవము, విడిగండ్లు, బూరగా ఫె, 

ఛేరి, మల్లరు, మృదంగము, 

మురజము,రవ్చం(ద్ర వాద సములు, 

రావణహ_స్తము, రుదవీగాౌ, ప్, 

ఏరళణాలు, వీరదాళ్లు, వరమ భెల, 
గం ది 

శంఖము, సుర్తాలు, స్వరమండ 

లము  హాడుక్క (ఉడుకు), 

హవాగ్తాళె, 

12, ఆయుధములు 

అమ్ములు, అరిగలు ఈశ, ఉంట 

విల్లు కతి (పట్లాకరత్తి, బాణా 

కల్తి విచ్చుకత్తి సానకత్సి), 

కటారి కేడెము శైజారు, చిల్ల 
కోల, చివగడ, తుపాక్రి దుము లు 

దోదుమ్ములు, నేజు లకోరి, విల్లు 

(తడవిల్లు, సెలవిలు ము) 
౧౧ 

చృింగాణో, 

18. జంతువుల పేర్లు 
వటకుక్క లు; కాుడ్కు చొ 

చ్చిన వచ్చ, పందేల పసిడి, 

పచ్చిమిరియము, మి లీ గామిడి 

వాజ్బయ చరి(త 

ముచ్చులగొంగ, మొక మాయ, 

వేటమాణిక్యము, సింగాడి, 

సురగాలి. 

ఆవులు: కంచి సపెరుంబేవి, కా 

వేరి గోదావరి, చందమామ, 

నాంచారు, బంగ రుకొండు భాగీ 

రథి, మాతంగి. 

గుజ్జ ములు వ మూల ఛై రవుడు, 

రాయరంపము, వాయు వేగుడు. 

14. రాజకీయోదోగులు 

అన్న గారు (కొజ్జా. రాణివాసపు 

- కావల్సి అమరనాయకులు, అవ 

- సరమువారు (సమయని వేద 

కులు), ఆస్థానసంతోవీ. (విదూవ 

కుడు), కటికము, (కట్టియం, కటిక 

వాడు, శేతినాయడు, కోల శేతడు, 

చోపుడారు, బాగు దారు, 

కణకం (గణికుడు, కరణము, 

కావలుకారు, కై జీతమువారు, 

క త్యాలు, జమా 

దారు జవాను, తలవరులు, దసే 

(డఫేదారు, దివాను, 

దుబాసి (ద్విభాషి, 'దేళ పాండ్యా, 

చేశముఖు, నవాబు (నవాబు), 

చసురాసి, 

దారు, 
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పండారు (భాండారి, పటవారి, 

పేలు పాదుశాహి (పాదుశా, 

పాదుహా, పాబ్బాను) పాలె 

గాడు పేపొగారు బంట్రోతు, 

బొక్కొ-సము వారు, 

మణియగాడు, (బేవాయతనా 

ద్యధికారి,; మహాల్లారు (భవన 

రత్షుకు డు, 

బరాజరి, 
“వారు 

రాయసమువారు 

, (వాయసము వారు - లేఖకులు), 

రాణువ వారు వజీర్కు సబనీసు 

(గణకుడు), 

సిపాయి, ' 

సవారు (కాతు), 

సుబేదారు, ' వాసము 

(రాజ సన్ని ధినుండే 

సిబ్బంది) హెాగ్ష డిం 
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యక్షగానములతోని సామెతలు 

సామెత లనగా తరతరముల నొక డాతి జననామాన్యము 

జిహాగంచలముల నాడు నిరాడంబర భావనిర్భర కవితాజీవిత కలమం(తే 

ములు. అల్బ్పాత్షరముల ననల్పార్థర చన, భావవై శద్యము, సందర్భ 

రుటితిస్ఫూ ర్తి, అందమైన పదాల పొందిక పీనిసాత్తు. ఏజాతి భావలో 

చక్కని సామెతల సంవ త్తి యెక్కువగా నుండునో ఆజాతి సాహితీ 

సౌమనస్యమున కది యొక కొండగుర్తు. తెనుళప భాషలో సామెకలు 
కోకొల్లలు. ఈసంప త్తి విషయమున నన్వభావల ననేకము నతి 

శయించునట్లి డాంధ్రభావ. మన జాతీయ సాహీిత్య(ప్రక్రియయెన 

యత్షగానము మనాన్నో సామెతల నామెత లిచ్చినది.. మన పండిత 

మాతుల గ్ర్యాణ ప్రచండ వాబ్మయమున సామెత లనేకము కృతక 

రూపము బొందినవి. వాని నిసర్గ మనోహర స్వరూపమును చక్కగా 

సంరశ్షీంచినది యక్షగానము, వానియందలి కవితాత ను, అలంకార 

చమత్కార చారుతను గూర్చి యెంతీయినను (వాయవచ్చును గాని 

"(ప్రకృతే మవకాశము చాలమి క్రతిపయ యక్షగానములందలి నామె 

తలు కన్ని మచ్చునకు మా(త్ర మట నుదాహాదరించ( బడుచున్న వి : 

| అంగడిమోద కన్నులు అతృనెతిి చేతులు 

(గంగాపార్వతీ సంవాదము) 

అంతనాడు లేదు ఇంతనాడు లేదు సంతనాడు దిగింది ముంతంత 

గూద, 
(లక్ష్మణకవి ధర్మాంగద) 

wr 
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అచ్చుబొడిచి నిన్నాబో తనవల 
(ఆకలంక _ కృష్ణవిలాసము) 

ఉసురు గలిగి తె ఉప్ప మ్ముక (బతుకవచ్చు. | 

(క హెమాబ్దనాయికా స్వయంవరము) 

కలలందు నరుకులాడినం గలవే గాయములు మేలుకాంచిన 

వెనుకోన్. 

(భవానీశంకర విలాసము) 

కలిబోసిన వెనుక ఆటవంక జూడనేల. 

(గంగా పార్వతీ సంవాదము) 

కానుగ వాసాలు గదోయి కతాలు సాహేబంకు పుచ్చిన 

దాకా వుండవా బురాను సాహే బన్నట్లు. 
(కపిలదేవహూలతి సంవాద్థము) 

చావుశేడిచి "చాటుకు బోతే మృత్యుదేవత ముందర 
గూర్వ్చున్నట్లు. 

(ఈ, దే. సంవాదము) 

తన్ను దా చెలిసిన తత్వ మేల ' 

" ((పహాదభ క్తివిజయం) 

తుపాకి కడుపున ఫిరంగి పుట్టినట్లు 

(శేమాచార్యుల శకుంత ల) 

తీరు తీరు గుడ్డలు గట్టుక తిరుణాలకు బోతే ఊరికొక గుడ్డ ఊసి 
పోయినట్టు. 

(క. దే, సంవాదము) 

దాసరి తప్ప దండముతో సరి. 
" (భవానీ శంకర విలాసము) 

నక్క-నారాయణుం జెక్కడనో తోకనారాయణుం డక్క_డనే. 
(భక్తాంఘి రేణువిలాసము) 

1-47 
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నిజము నిచానముమోద తెలియును, 

(భవానీశంకరవిలాసము) 

నిన్న గుప్పయు నే డాళ్ళు, 

(లక్ష్మణా కల్యాణము) 

పట్లు పట్లమిద బావ పిలిస్తే మరిచి మామపక్క- పండినట్లు. 

(క. దే. సంవాదము) - 

సుకాట యిచ్చెది పసలేదు చొచ్చేది మూరె డన్నట్లు. 

(శచీపురందరము) 

పాటిమిోది చేవరకు కూటిమోదనే కోరిక, 

(శేషాచార్యుల శకుంతల) 

పొంకాల పోతిచెడికి ముపె ఎమూడుదొడ్లు మూడేెడ్డన్న ట్లు. 
Gs చా , ౧౧ ౧౧ గి 

© (క. దే. సంవాదము) 

పొడువులకు రోకలి మింగితే పొన్ను ముడ్డి నిరికినట్లు, 
(క. దే. సంవాదము) 

(పనాదానికి బలిష్టం పనికి న్స అద్భప్ష. మన్ను. 

(క. దె. సంవాదము) 

మంచమెక్కిన మోద మర్యాద లేల. 

(కిరాతార్డు నీయమ్బు 

మింగ ౧ మెతుకు "లేదు గాని మోసాలకు సంపెంగనూ నె, 

(క. దే. సంవాదము) 

మూల పెరుమాళ్ళు ము నత్తుకుంశే ఉత్సవె పెరుమూళ్ళు దధ్యో 

దన మడిగినట్టు. 

(క. దే, సంవాదము) 

యత్ర జంగం త|త్రభిక్షమన్న ట్లు. 

' (భకాం(ఫఘి రేణువిలాసము) 
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రాట్నం వచ్చా బండి తియ్యరా అన్నట్లు. 

(సర్వాంగ సుందరీవిలానము) 

లంజా ముంజూ ముదిరి తే కొొటగాదు. 

(భక్తాం(ఘి) 

వంకాయలు (ముచ్చిలించిన వానిబుద్ది బుంకాయల కై నవచ్చు. 
ల యా 

(అకలంక య కృష్ణవిలాసము) 

సద్దన్నపు మోది వెన్న చందురు డవునే. 

(ప్రహాదభ క్తి విజయము, 

సన్నికలు కడగరా సయిదల్లి అంశే కడిగినక్టు నాకినా ఖుదా 

తోడన్న ట్లు. 
ర 

౪ (క. దే. సంవాదము) 

సాటి యారాలు సరిగె జెట్టుకుంశు తోటి యారాలు ఉరిబెట్టు 

కున్నట్లు, 

(క. దే. సంవాదము) 

సిగ్గు బోవువేళ చీర ,లబ్బినరీతి. 
((పహాద భక్తవిజయము) 
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ద్వితీయభాగము 

యక్షగానకపవులు-కావ్యములు 

షయసూచిక 

. ఆంధపాంత యక్షగాన కవులు - కావ్యములు. 1 — 248 

(కాల[కమాను సారము) 

అనుబంధము 

దక్షిణదేశ యక్షగాన కవులు - కావ్యములు. 949 — 858 

. (శాలక్రమాను సారము) 

ఆనుబంధము 

తెలంగాణ యక్షగాన కవులు - కావ్యములు. 951 _ 412 

(కాల్యక్రమాను సారము) 

అనుబంధము 

పరిశిష్టము - 1. కాలము తేలని య. గా. కవులు. 418- 440 

(అకారాది (కమానుసారము) 

పరిశిషము - 2. కర్తృత్వము తలని యక్షగానములు 440 _ 456 

(అకారాది [కమానుసారము) 

అనుబంధము 

వివిధానుబ౦ధములు, 

౧. అలభ్యు యక్ష గానములు 

యక్ష గానాభా సములు 

౩. అకారాది కమ కవి నామ సూచి 

అకారాది [కమ (గ్రంథ నామ సూచి 

సంకేతములు 

ఉపజీవ్య (గంధములు వ్యాసములు 

స్వీయ (యస్వీయ వ్యాసములు 

(యక్షగాన విషయకములు) 

_ గ న క 



1. సోలుగంటిచెన్న శౌరి 

నాభ్రరిచరితము: 

ఇతండే యిప్పటికి మనకుంచెలిసినంతలోం (బ్య్వపథమాం్యధ్ర యక్ష 
గాన కర్త, హరిభట్టు రచించిన యు తేర నారసింహ పురాణము 

(ఆం, సొ. ప. చేం (బచురితము ) కృ త్యాది యందు? గృతిపతి యగు 

(వోలుగంటి రంగనమంతి వంశ వర్ల ననుండి యోాతేనిచరి( తే 'మెటులో 

నైనది. ఈతం డార్వేల నియోగి. ఆశ్వలాయన స్మూతుండు.. వాసిష్ట 

గోత్రుడు. (పాఢరాయలయొద్ద దండనాయకుండై న తిప్పన యీతేని 

(పపితొమవహుడు. చేవమాంచా నాగశౌరు లీతని తలిదండ్రులు. 

(పోలుగంటిపుర మితని కాపురము. కాలము క్రీం నం 15 వశ తాల 

యు త్రీ రార్థము* అనారసింహ పురాణావతారికలోని లిక వ పద్యమున 

(సీసము) నీతం డహ్ట భాషా కవియనియు, ద్విపదనారసింహ పురాణము, 

బాల భారతాంధ వచనకావ్యము, సౌభరి చరితంబు జక్కుులకథయు 

ఏతని కృతులనియు, నితడు నరసింగ రాయలనుండి యగహారాదిక్రము 

(గహించినాం డనియు, నితని భార్యపేరు కొండమ యనియు గలదు. 

ఇతని (గంథము 'లెవ్ఫియు చేడు గానరావు, ఆతని సౌభరి చరితము 

“జక్కుల కథ '” యనంగా నదే యక్షగానము (అ. సౌభరి యొక 

మహర్షి. అతని చరితము భాగవత విమ్షు పురాణములందు గలదు ) 

ఆ (గంథ మలబ్ధము. ఆనాంటి యశుగానము స్వరూప స్వభావాదులు 

తెలిసి కొనుట కవకాశము లేకుండంబోయినది. 

జ చూ. ఆంధధకవి తరంగిణి 6వ సంపుటము, పుట 78, 7£. 



ఏ. చకపురిరాఘవార్యు.డు 

వి [ప్రనారాయణ చరిత: 

ఇప్పటిదనుక నుపలబ్ల మెనంతలో మన యత్షగానములలో 

గందుకూరి రుద్రకవి సుగీన విజయమే (పాచీనతమ మొనదిగా. బరిగ 

ణింపంబడుచు వచ్చుచున్నది, కాని డాని కొక్కించుక పూర్వమే 

రచింపంబడి యుండునను నూహ కెడమిచ్చు (గంథ మొకటి లభించినది. 

అడే మదరాను (పాచ్యలిఖత పుస్తక భాండాగారమున డి. నం. 1989 

యగు మిపనారాయణ చరిత్ర. ఈ (గంధము తాటియాకుది. (పాలోది. 

౫ ధిల్య (గంథపాతేములు గలది. [గంథారంభమున నొక టవ, మూండవ 

యాకులు పోయినవి. చివర నొకటి రండాకులు పోయి యుండును. 

(గంథక ర సేరిందు గానరాదు, కాని యా (గంధమునకు. గర 

చక్రపురి రాఘవావార్యుండని య్యక్రింది యుపపత్తులవలన (గ్రహింప 

నగును. 

1. చక్రపురి రాఘవాచార్యుని రచనలని రూఢిగా. చెలియ 

వచ్చిన *నలచరిత్ర *” (సి, పి. (బానువే, వావిళ్ళ వారిచే వెస్టువార్లు 

వారిచే. (బకటితమైనది ), “విమ్షుభ్కక్త చరిత్రము” (పాలి. పు. 

శాం. డి. సం. 1152) అను రెండు ద్విపద కావ్యములు రెండును ఘటికా 

చల నారసింహస్వామి కంకితేములని చెప్పబడినవి. ఇదియు ఘటికాది 

నారసింహున కే కృతియె నట్లు స్పష్టముగా గలదు. ఆ చేవరజేర 

నా 

మైన కలి, 

వష్టుస్రంతములును రచింపంబకిన విందు. ఇదియు ద్విపద (పచుర 

2. నలచర్మిత్ర విష్టుభ కృ చర్మితములం దీ (గంథ (ప్రశంస లేదు, 

కాన్ని వానిలో. గవి తన పితామహుని గురువుగా వాధూల గోత్ర 



ద్యితీయభాగము లీ 

పవ్మితుండగు కందాళదొడ్త యాచా'ర్యుని గూర్చి చేసిన వ్రశంస 

యో విప్రనారాయణ చర్మితేము నందును (గంథాడ్యంతేములందు 

శెండుచోట్లను గలదు. 

లే. నల విపనారాయణ చరిత్రలు శెండింటను (గంథాంతమున 

దొడ్డ యాచార్యుల (ప్రశంసగల ద్విపద పంక్తు లొక్క-తీరుగా నున్నవి. 

(వి. నా, చరితమునం నొసకొజఅవడినది) 

“ అనుచు నాధూల గో తాబ్రి చంద్రుండు 

చిరకీ రిమంతు. డా|శిత హితోదయుండు 

కరుణాపయోనిధి కందాళ దొడ్డ 

యాచార్వ్యులకు శష్యుండ్రైె నట్ట వెష్ల 

నవాభార తత్సరుం డతిదయా పరుడు”? 

— నల చరిత, , 
3 

“ అలరవాధూల గో(తాబ్టీ చం దుండు 

చిరకీ_ర్థివెలసి యా(శిత హివోదయుండు 

కరుణాపయోానిధి కందాళ దొడ్డ 

యాచార్యులకు శష్యుండై నట్టి వెన్న 

వాచార తేత్స ........, 

ఎ విపనారాయణ న ర్శితే ఇ 

4. మజీయొక విషయము ;-- (గ్రంథస్థ నిదర్శనము - బల 

వ_త్తరమైనది. వకక_ర్హ్భకములగు కృతులయం దేకోశముననో కొంత 

రచనాసామ్వు ముండుట సవాజము. పై రెండు (గంథములనుండి యట్టి 

సామ్యమునుబట్టి యిచ్చు కొన్ని పం క్షులేర్చి చూపబడును. 



4 ఆంధ యతశుగాన వాజ్బయ చరి[తే 

నలచరిత్ర - పూర్వభాగము సందర్భము దమయంతీ స్వయం 

“ తీరుగా మృగనాభి తిలకంబు దీర్చి 

కోరి జవ్యాదితోం గహార్చిన మంచి 

హరి చందనము మేన నందంద బూసి 

కరమున వ(జూల కడియముల్ జెట్టి 

సీలంప్తు ముంగర సీటుగాంగెట్టి 

_ లాలితంబుగను బిశ్ళలనూ లమర్చి ”” 

విప్రనారాయణ చరిత్ర - సందర్భము ేవబేవి సింగారము 

(మా (పా లీ పు. భాం, [పతి అయిడవయాకు మొదటి._ప్రక్క- ' ౩౫ 

“ తీరుగా మృగనాభి తిలకంబు దీర్చి 

కోరి జవ్యాదితో ( గూర్చన మంచి 

అగలు గంధము మేన నలంది సాౌంపాంద 

మొగపులతీగె యిము ల ధరియించి 

సిలంపు ముంగర సీటుగంాట్టి 

లాలితంబుగను బిళ్ళల నూ లమగ్చి 

కరముల వ(జూల కడియముల్ బెట్టి ౨౨ 

డై సందర్భములందు. బోలిక స్పష్టము. కాలా నలచరిత 
కర్తయగు చనక్రపుకి రాఘవాచార్యుండే యీ విపనారాయణ చరి(త 

కును గ్రరయని [గహింపనగును. 

నలచరి[త విప్తుభ క్త చరిత్రములనుండి చ[కపురి రాఘవా 
చార్యుడు కంచాళ దొడ్డ యాచార్వుని శిష్యుండై న చ(కపురి దొడ 
మాచార్యుని పౌతుడనియు నితనికి రంగన యను పెదతండి గలం 



ద్వితీయభాగము ద్ద 

డనియు. దెలియవచ్చినది. రాఘువాచార్యు(డు విష్ణుభ కృ చరి తావ 

తారికలోం గందాళ దొడ్డయావార్యుని. దన “ కులగురుం” డని 

(పశంసించి యుండెను. తేన విప్రనారాయణ చరిత్ర (గంథారం౦ంభమునం 

గందచాళ దొడ్డరూచార్యు నిట్లు సన్ను తించినాండు :-- 

“ ఎనసి జెబ్బదినాల్లు సింహో _ సనుల నందణ వన్నె గాంచిన 

యభినుతుండగు దొడ్డయార్యుల వినుతి శేతున్. 

పాచ్చియుండిన పరమతంబుల నెల్ల (దుంచి (పఖాగ్టీతీవడసిన 

సచ్చరిత్రుడు దొడ్లయార్యుల సన్ను తింతున్ ” 

దీనినిబట్టియు నతని కృతులు మూఃడింటను సీ దొడ్ల యాణా 

రుని (పశంస యుండుటను బట్టియు రాఘవాచార్యుని తాతయే కాక 

రాఘ వాచార్యుండును గందాళ దొడ్డయాచార్యుని సవుకాలికుండును, 

శిష్యడునై యుంజెనని యాూహింపందగియున్న డి. (తాత (బదికి 

యుండంగా (గంథరచన చేసిన మనువులు లేకపోలేదు. అదిగాక తాత 

గారి గురువు తాతకంకు వయసునం బెద్ద కానక్క_అ లేదు. 

ఈ దొడ్లమాశార్యుని (పశంసయ కవికాల నిర్భయమునకు( 

దోడ్పడుచున్నది. కవి తన కృతి (తితయమును ఘటికాణాల నరసింహా 

స్వామి కంకితే ము చేసియుండుట, మూూడిటచొడ్డయాణార్యుని స్తుతించి 

యుండుటయుజూడ నీ దొడ్ల్డయగారు ఘుటికాచల మతాచార్యుం డై 

యుండునని తోంచుచున్న ది. ఘటికాచల మఠకావార్యులలో దొడ్డయా 

చార్య నామభేయు లిద్దజు ముగ్గు రుండినట్లు కొన్ని శాసనాభారముల 

వలన ెలియుచున్న ది. రాఘవాచార్యుని విష్షుభ క్త చరితావతారి 

కలో సీదొడ్డయాచార్యు. డప్పశాచార్య సుతుండని చేర్కొ-నంయబడి 

యున్నది. ఆయిరువురి వితాప్మతసంబంధమును నిరూపించు నాధార 

ములు లభించుటలేదు. కాని యిరువురివేళ్లు నొక్క-చోం గలిసి కట్టుగాం 
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గన్పట్టు శాసనమొక్క-టి కలదు. అది తిరుపతి తిరుమల దెవసై 

శాసన సంఘఫటములలో నై దవదానిలో 115 వ పుటలో నుడహారిం 

బడినది. దాని నం. 47 ఎ. శాసన కాలము క్రీ. శ. తి-7-1545. ౬ 

తాళ్ళపాక తిరుమలయ్యంగారి వనభోజనోత్సవవితరణకు సంబంధించిన 

బందు స్యామిప్రసాడ గృహీతలుగా ననేక వె షవాచార్యులతో పా! 

కందాడై అప్పలాచార్యులు, దొడ్డయ్యంగారులును 'జేర్కూనింబడి 

ఆ ఫుటలోనే శాసనాంగ్రానువాదమున నాదొడ్డయ్యంగరిని గూ 

“Doddayacharya, the famous religious teacher res 

ding at Sholingar” అని యొక వక్కణ కుండలికరింపంబ 

యున్నది. పోలింగరనంగా6 జోళసింహపురము. ఆదే ఉ_త్రరార్మా. 

మండలముననున్న నృసింహకశ్షే(త్రేమగు ఛుటికాచలమునకు మరియు 

చేరు మాత్రము * ఈ దొడ్దయాచార్యు లే చక్రపురి రాఘవాచార్యు 

కుల గురువు కాందగును. అనలా రాఘవాచార్యుండు కీ. శ 154 
(పాంతమువాయ కావచ్చుననుట ( తెనాలి రామకృష్ణుని పాండురం॥ 

మాహాోత్త శ వ్రమున( x ప్రతీపతీియగు వీరూరి వేదాాదిమం(తి గరువుగ 

నొక  కందాళ అప్పలాచార్యులు వేరొ-నయిడనాంయడు. అతః 

ఘటికాచల సంబంధమున కాధారమును, క వ్యుపజ్ఞమగు కృ తగ్టాదియ 

లభింపలేదు కాని యొక వేళ రామకృష్లక వి ఘటికాచల మాహోాత్శ 

రచన కతని (పోక్సాహమే కారణమేమో ! అతం డీదొడ్డయాచార్యుల 

తండ్రియగునేమా! వైజయంతీ విలాసక ర్హయగు సారంగు తీమ్మయ 

మొకం తేనగురును కందాళ యప్పగారని చెప్పినాడు. మరి యతేండె 

దొడ్లయాణార్యుని తండ్రి యగునో! అం. క. త. లక్క(పకారము 

వై జయంతీవిలాసరచనాకాలము (క్రీ. శ. 1510 (పాంతము. విిపనారా 

* Vide ‘Topographical list of Inscriptions of Madras 

Presidency’ By Sri V. Rangachari., Vol. II, Page 108-Foot note 
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యణచరిత్ర మితివృత్తముగాలలది యా(ప్రబంధము. కందాళప్పగురుని 

యా దేశపకార మది (పబంధముగా రచింపంబడియుండ, దొడ్డయా 

వార్యు నాబేశ (ప్రకారమే రాఘవాచార్యు. డాకథ నీ యతగానరూవ 

మున వెలయించి యుండెనేమో ! ఇవి యన్నియు నిర్హ యములుశావు, 

ఇప్పటి కూహలును బరి పగి విధముల విచికిత్సా కృతులును మాత్రము. 

కందుకూరు రుద్రకవి డీ శ్ర, 1568 (పొంతముల వాం౭డేని 

కొంత తర్యాత వాడేని కాగలడు” అని కీ శే. వేటూ? (పభాకర 

శా స్ర్రీగారియభి పాయము. ఆయభ్మిపాయముతో నాంధకవి తరంగిణి 

కాలును నేకీభవించి యున్నారు. వూ. సం. 10 పుట 160) 
అందుచే కీ. శ. 1545 (పాంతమువాండు కావచ్చునని యూహీంపందగిన 

చకపురి రాఘ వాచార్యు(డు ర్నుదకొవి కొక్కించుక పూర్వు.డై యుండిన 

నుండవచ్చును 

రచనా ప్మక్రియను బట్టియు రాఘవాచాళర్యుని వనపనారాయణ 

చర్మిత్రయంతే (పాచీనమైనదిగను గన్పట్టును. ర్నదకవి సుగీవ విజయ 

ముతోం దగిన రచనాసౌమ్యము నిందు స్ఫుటముగా' జూపట్టును. 

ఈపలబ్జ (వతిలో నీ (గంథము శ కారాదిగా లేదు "కావున నొకయాకు 

పోయి యుండునని యూహింపందగి యున్నందునను నుగగీవవిజయము 

నందువల నిందు (వారంభమునంబద్యము గానరాదు. కాని యస లుండి 

యుండవచ్చును. తదుపరి స్నుగీవ విజయమున నొక త్రిపుటలోం గందు 

కరారి జనార్షనస్తుతి. ఇందును [దిపుటలో దొడ్డయాచార్యుల స్తుతి 

ఆ వెనుకనే సు. వి న “ అని మరియు న ద్లేవ తా సార్వభౌమునకు 

వష్ట్ర్రంతంబులు "సెప్పెనట యెటువలెను” అని యున్నది. వినా, చ. 

నను “అని మరిన్నీ ఘటికాది నారసింవునకు వస్థ్యంతాలు చెప్పె 

నట యెటువలెను ” అని యున్నది. కెండింటను వసంతము లర్థచంద్రిక 
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లను నొక్క. గేయచ్చందస్సులోనే యున్నవి. అవి శెంటను భాద 

వాదమున వరుసగా దశావతార (ప్రశంసాత శ్రకములుగనే యున్నవి. 

ఉదా ;- 

“ చదువులు దెచ్చిన జలచర పతికిన్ 
కుధరము మోాచఛచిన కరార్మం౦ంబునకున్ ౨ ము... 

సుగ్రీవ విజయము 

“ నలినజు చదువులు నిలిపిన హారిక్తిన్ 

మూ పున కుధరము మోసిన హరికిన్ ’”” మొ .. 

విప నారాయణ చరితము, 

వెంటనే * అంకితంబుగా  నాయొనర్పంబూనిన సుగ్రీవ విజయం 

బను యక్షగానంబునకుం గథా క్రమంబెట్టిదనిని” అని సు. వి. ఎత్తు 

గడ. అశ్నే * అంక్రితంబుగా నా యొనర్పంబూనిన వ్మిపనారాయణ 

చర్మితంబను యక్ష గానంబునకు. గథా (కవుం బెట్టదనిన” అని వినా,చం 

ఎత్తుగడ, 

“అని సమస్తా సురారాతి కదంబ; వినమిత నిజభుజా విక్రము 

వేర) ఇత్యాదిగా సు.వి. (గంధాంత డడ “అని సర్వజీవదయాపరు 

చేరి” అని ద్విప పదలోనే వి. నా. చ, (గంధాంతమును. రచనలో 

రెండింట ది(పదకునుు, జంప (తిపట మొదలగు తాళసథానము లగు 

"శేకుల శే (పాచుర్యము గలదు. ఎడనెడ, సంధివచనము లని వేర్కొన 
బడలేదు కాని సంధి [పయోజనాత శ్రకములగు చిన్న చిన్న వచనములు; 
వలలు నర చర్మదికలు నను జేలీయ మధురకవి తాచ్చందో విశేషములు 

నతి విరళముగా. బద్యములును శండింటను (బయు క్ల కృము.లె నవి, (క రృ 

కాలము తెలియని యవ్షగానముల ,పాచీనత నూహించుటకీ రచనా 
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(ప్యకియా వివేచన తోడ్పడలోలదు) రచనా (పణాళికయే కాదు 

కావ్యాంతర స్నాయువులను స్పృశించి తత్స్యరాప స్వభావములను 
నిరూపించు శైలి మొదలగు విమయములుగూడ _ నీవిపనారాయణ 

చరిత్ర (పాచీనతను నిరూవింపలలవు. 

దశ్షీ ణ దేశమున వె హవ మతే ప్రవర్త ర కులగు పన్ని ద్ద రాశారు 

లలో నొక(డగు వి పనారాయణుని చరిత్ర మిందు వ్యర్ణితీము. అతనికథ 

రసిక (ప్రశంసల నందినట్లిది. (పసిడ్డమెనది. అది 'యితివృ తముగొ 
తు రుయా యా 

ననేక రసవత్సే)బంధములును యశఠుగానములును తెనుణనన వెలసినవి. 

ఈయత్షగానమున (గంథక రు ప్రసిద్ధమగు నాకథలోం (బ్ర ల్వేకముగాం 

గావించిన మార్పులులేవు. రాఘవాచార్యుల రచన సలత్షణముగా 

నున్నది. కాని యంత (పౌఢముగా లేదు. 

ఏ.కందుకూరు రు[దకవి 

సుగీవ విజయ ము* 

ఇతండు పెదలింగనార్య తనూజుయ. గుకువరాచార్య శిష్యుండు. 

ఇతని నివాసము నెల్లూరువముండలమునందలి కందుకూరు. ఇతని యుదం 

తముగూర్చి మత భేదములు కొన్ని గలవు. కాని యితని కాలవిషయ 
నాల ఎ 

౫ ము[దితీము. (ప్రచురణలు, (1) వేలూరి కుప్పుస్వామి మొదలారివారి 

అమెరిక న్ డై మండు(పెస్, మదరాసు, 1980 (2) కపి ళేశ్వురపుకం జమిందారు గారిచే 

కాకినాడ ము[దణాలయమున 1989 లో వేటూరివారి పీఠిక్రతో. (బకటితము. 

ఆ 22 
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మున సహేతుకమెన పరిష్కారము కుడిరినది. ఇతండు “క్రీ. శ. 1! 
ర్త 

(పాంతీముల వాడేని, కొంతత ర్యాత్ వాండేని కాగలడు” అని కీ 

వేటూరి (పభాకరశా,స్ర్రిగారి యభిపాయము. (చూ. నుగ్రీవ విజ 

వీథిక్ర) ఆ యభిపాయముతో _ నేకీభవించినారు శ్రీ ఇాగ 

శెవయ్యగారు. కొంత*ర్యాతి వాం డనయగా నెతోకాదు - “మొత్త 

మోంద నితిడు బదునాజవళ తాబియం దున్న వాడని స్పష్షష 
హౌరా తం 

చున్నది. '" (చూ. ఆం. క. త. సం 10 - పుటలు 155 — 160) 

. ఇందలి కథ ప్రసిద్ధము. అపూర్వ కల్పనాంశము లీందు లేక పోం 

నను నున్న ంతిలోం (బతిసన్ని వేశమునందును బాత్రస్వ భావోస్మీలన వ 
మాత్ర మనోజ్ఞ ముగా నిర్వహింపయిడినది. 

(శ్రీరాముని సీతావిరహశేశము, రామునితో చేల కొరగిన వా 
వాదము తౌరావిలాపఘట్టము, అంగదు నప్పగింత మొ, సందర్భవ 

లిందులకు నిదర్శనములు. పాతల సంభావణలు చక చక సాగినక 

పలుకు నుడిగార ముట్టిపడుచున్నవి రచన కడు చక్కనిది. రససౌళ 
గగ్రము సమృద్దిగ గలదు. ఇది కవి సూచించినట్లు కరుణభానుర మెన ₹ 
తాత్కాలిక మైన శ్రీరాముని నీతా వియోగ దుఃఖముతోననం౫ 

గరుణ విప్రలంభముతోం గథారంభము. శాశ్ళత మైన భ_ర్హ్భృవియో; 
వేదనలో చారస్థాయినందుకొన్న తారరోదనము (గంథాంత్య భాగము 

ముఖ్యసన్ని వేశము. అనలా నిందు కరుణమంగిరనము. అంగము? 
ఏీరరసము స్నుప్రస కము ( వాలి స్కుగీవుల యుద్ధఘట్రమున ). మనయక్ష 
గాన వాజ్మయ ప్రపంచమున నిదియొక (వశస్త కతి ఫా (ఈ రుఢ 

కవి కృృతియె తమిళమునను యత్షుగానముగచే యనూదితమగుట గవ 
నింపందగినది. చూ. (పా, లి. పు. భాం. తమిళ గంధములు నం, 509 - 

11) దిని రచనా (పణాళిక యపుడే చ[క పురి రాభువార్యుని విప 
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నారాయణ చరి త్రగూర్చి (వాయునపుకు తడవంబడినది. బ్రందలి రచనా 

విశేషములు :- (తిపుట, జంపెె కుటుచ జంపె, అట తాళము, వఠతా 

భ్రము మొ. తాళ్ళపథానములై న దరువులు * ధవళశోభనవము లు, వలలు 

అర్థ చంద్రికలు, (భిన్న గతులలో ) ము. చేశీగీతిచ్చ దస్సులు, శెండు 

వందల పై చిలుకు ద్విపదపం కులు ఒక వృత్తము, శెండునీసములు, ఒక 
కందము, మూండు గీతపద్యములు, సంధివచన (పాయములై న యల్స 

వచనములు. ఇది యక్షగాన మనియు య. గా, (పబంధ మనియు' 

"బేర్కొూనం బడినది. 

ఇది (శ్రవ్యదృశ్యోభయ (ప్రయాజనాత్శకమైనదని తోందును' 
ఇందలి పాతల సంభాషణలు వచనమున లేకపోన్రటయు నక్క_డక్క_డ 

నక్క దరునులోనే లేక యొక్క ది(పదలోనే పాతల సంభావణముతో 

పాటు క థాకథనము నుండుట జూడ నిది గానరూప కఛాఖ్యానమున 

కుద్దేశింపం బడినదా యనిపించును. కాని, పరిశీలించి చూచినచో నిది 
(వదర్శన సౌలభ్యమును గల రచనయని తోయక మానదు. పాత్రల 
సంభావణములు నచనమున లేవన్నమాట కాని ([గంథమున నాఖ్యాన 
శే.లికంపె సంవాద శె లియె (పచురమైనది. సంభావణ అెక్కువగా 
దరువులలో సాగినవి. నడుమ నక్కడక్కడ నున్న చిన్న చీన్న వచనము 
లలో. గథాను సంధాన *మేసూ[ తధారునివంటి (పదర్శన నిర్యావాకుని 

వలననో కావింపంయడును, 

ఈసందర్భమున వేటూరి వారి మాట యొకటి స రింపందగి 
యున్న ది. “ ఈరుద కవి స్ఫుగీవ విజయమునగూడ త్రీ వృద్ధ పామ 
రాదులు పలువురు పాడుచుందురు. ఆ యా పాత్రముల పాటలు తత్త 
'ద్యేవధారులువచ్చి పాడునట్లును తక్కిన సంధివచనాదులు ఒక్క-రిద్దరు 

* కొన్ని సు, వి. (పతులలళో మా[తము కొద్ది రాగసూచనలు గలవు. 
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సూ(త ధార పాయులు పఠించునట్లును ఈను(గీవ విజయము ప్ధ్ధి 

యాటగా నాడబడు చుంజెడిది. (ఛూ, వారి న్నుగీవ విజయవీఠిక) 

డాక్టరు. (శ్రీనేలటూరి వెంకటరమణయ్యగారును నీ సుగ్రీవ విజయము 
తత్కృతిభ్నర్రయగు కందుకూరి జనార్షనస్యామివారి వసంత్ 'త్సవసమ 

యమునందు _ప్రథమమునం (_బదర్శింపంబడి యుండుననుటకు సందియము 

లేదని సెలవిచ్చి యున్నారు. * 
తయో 

ఓ.కంకంటిపాపరాజా 

పిషుమూయావిలొ నముః-4 

ఉత్తర రామాయణ రసోత్తర కావ్య రచనా. విశ్రుతుండగు 

కంకంటి పాపారాజ (పథాని యొకచక్క-ని యత.గానమునుగూడ 

రచించియుండుట రసికుల యదృష్టము. అ చే విమమాయావిలాసము 

శృంగార రసాసవ పూర్ణ సువర్ణ ఛవకము, 

అతే(డు నెల్లూరు మండలము నందలి (కుళ్ణయ కావేరి (వేటి పులి 

కాట్) పట్టణమున  నొకప్రభుత్యోద్యోగి. ఆశల నియోగి, ఆపస్తంబ 

సూత్రుడు. ఛి శ్రైవత్ససగో(తుడు, వల్ల భామాత్వే పపౌ(తు(డు, అప్పయ 

౫ చూ. వారి “యక్ష గానము - తంజావూరు” అనువ్యానము. ఆంభష। త్రిక ఖర 

సంవత్సరాది సంచిక. 

+ ఇది యిటీవల తం, స. మ, కే నం 495 (పతిని బటి డాక్షరు శ్రీ చలటూడ 
ల రు 

వెంకటరమణయ్య గారి చేం బరిష్క_రింపయబడి, వార్ కీథికతో వావిళ్ళ వారిచే. (బకటిత 

"మైనది. -- మదరాసు 1966. 
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నరస మంగ. బుతుడు సమార కుమార విజయ (పబంధక రృయగు 

పుష్పుగి- తిమ్మువార్యుని మితు(డు. వదన గోపాలస్వామి భక్ళ(డు. ఆ 

స్వామికే నన సృృతిద్యిత యము నంకితే మిచ్చినాండు. ఈవిమయము లెల్ల 

నతని కృతుల నుండియే యెజుకవడుచున్న వి. అవియటుండ ముందు 

ముఖ్యము. జూడందగిన దతని కాలవిషయము : 

ఈవిమయమున నిప్పటి దనుక మనకు కీ. శే. ఏేశలింగముగారి 

మాటయే (పమాణము. “*ఈతండు కీ. శ. 1790 (పాంతమున నుండు 

నట్లు చెప్పుచున్నారు. కవి యిప్పటికి నూజుసంవత్సేరముల (క్రిందట 

నుండినవాండు” అని వారి కవుల చరిత. ఆమాటయే నేంటి దనుక 

పరంపరగా వాజ్మయ పరిశోధకుల చేతను విశ్యసింపంబడుచు వచ్చు 

చున్న ది. అందులకుందగిన యాథారములేదు. కవికాల నిర్ణ్హయమున 

కిటీవల (పబలవుగు నాథార మొక్క-టి కన్సట్లినది. వుద రాసు (పభుత్వ 

(పా, లి, పు. భాం. న కంకంటి పాపరాజు నుత్తర రామాయణ(ప్రతులనే 

కము గలవు. అందు డి. నం, 9 తాళ పత పతి యతిశిథిలమై, కడు పాచీన 

ముగం గన్పట్టును. దాని చివ “పజోత్స త్తి నామసంవత్సెరపువ్య 

బహుళ ఏకాదళిలు మండవారం వరకు మునగాల తిరు వెంగళయ్య 

(వాసిన ఉత్తర రామాయణము సంపూర్ణము” అని కలదు. ఇది 

స్వామి కన్నుపిశ్లెగారి “ఇండియన్ ఎఫిమెరిన్?” (ప్రకారము క్రీశ* 

7-1-1682 తేదికి మాత్రము సరిపోయినది. శక సంవత్సర సంఖ్య చెప్పం 

బడనప్పు డా (క్రీస్తుశకఫు లేదీ నిర్ణయించుటకు సంవత్సర మాసపతు 

తిధులతో పాటు విధిగా వారముగూడ చెప్పంబడినప్పుడే యది పొసంగును. 

మన సంవత్సరషష్థ్రి చక్రము ముజణిలమణిల నావృ_త్రమగుచునే యుండును. 

ఆమాసము లాపతము లాతిధులే యథాపూర్గము సంభవించును. 

వానితోపాటు వార నిచ్చేశమైనచో నవి యన్నియు గుదిరిన లేదీ 
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మజిల మజుల సంభవించుట కాదాచిత్క_ము. కాని కేవల మసంభవ 

మని తలపరాదు. ఒకొ-కపుడు మూండు నాలుగావృత్తులకే యట్రిది 

సంభవింపవచ్చును. కాని (పస్తుత సందర్భమున (క్రీ శ. 1642 తరువాతి 
మజుల నట్టిది తటస్థింప లేదు. అందుచే మన మా తేదీని [పమాణముగా 

(గహింపవచ్చును. అయితే యది (ప్రతి విలేఖన కాలము మొతము. 

(గ్రంథకర్త యంతేకు. బూర్యు(డు గావలెను. ఎంతపూర్వు. డది 

ప్రకృత ముదయించు (ప్రశ్న. తేత్సమాభానమున కొక (దావిడ 

(వాణాయామమును బట్టవ లెను. 

పాపరాజు పువ్పగిరి తిమ్మకవిని దన యా_ప్పసఖునిగా స్వీయ 
కృతులు కెండింటను స్థరించియున్నాడు. ఆ పుష్పగిరి తిమ్మకవి లేకు 
మళ్ళ రంగశాయికవి కతని ద్విపద భాగవతరచనలో. దోడ్పడినట్లందు 
జెప్పంబడినాను అనగా పాపరాజు పువ్చగిరి తిమ్మన, రంగ 

శాయి కవులు ముగ్గురును సమకాలికు లగుట నునిశ్చితము. ముగ్గు, 
రును నెల్లూరుమండలమువారు. రంగశాయి తన ద్విపద భాగవతమున 

ద్విపద. భారతే క్రవిత్రయములోం (బథముండగు * బశ్ర్రైపాటి తిరుమల 

భట్లుగారి (పొశోక్తులు గలుగ సరించి ౨ నాడు, బక్ట్రేపాటి తిరువుల 

భట్టు, తిమ్మకవి యన్నను నతండే ( తిరుమల శబ్బభవమే తిమ్మ), తన 
వ్యెపదడ భారత విరాటపర్వమును జంగాల ముమ్మాయకుః గృతి యిచ్చెను. 1 
జంగాల ముమ య యల్లుండ న వాలచూరి కృష భూ పాలుండు 

తెనాలి రామభోడ్రకవి విరచితమైన యిందుమతీ పరిణయమునకుం గ్భతి 
భర్త. ఈ రామభ్ళడకవి తెనాలి రామకృప్ల కవికి దమ్మునిమను(మడు. 

1. అము! దితేము, చూ. (హా, లి. భాం. (పతి అర్. నం. 765. 
2. అంధ్ర విశ్వక ₹* పరిషత కాళితము. 
లే. ఇం. ప. ఆము[దితము, తం, సమ. శీ, నం. 1858. 
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“ రామభ్యదకవి [క్రీ శ. 1575 (పాంతమున నీ యిందుముతీపరిణ 

యమును రచించియుంకునని తోంచుచున్న ” దని (శ్రీ చాగంటి వారు. 

కా.గా రామభదకవి కృతిభ రృకు పిల్లనిచ్చిన మామగారగు జంగాల 

మువ్ముయయు నతనికి. గృతియిచ్చిన బక్ష్రేపాటి తిమ ]యయు (క్రీ. శ 

1575 (పాంతేమున నుండియుందురనుట యనుచితము గాదు. తీౌతీసిన 

డొంకయంతయుంగదలినది. నలుగుశె దుగురుకవుల కాలములు తెనియ 

వచ్చినవి. ఇంతకును చేలిన చేమనగా, నటు బస్టేపాటి తీమ య కాలము 

నకును నిటు (పా. లి. పు. భాం. డి నం, 9. ఉత్తర రామాయణ 

పతి విలేఖన కాలమునకును ననగా క్రీ శ: 1575-1682 సం. లకు 

నడుమ కంకంటి పాపరాజు, పుష్పగిరి తిమ్మకవి, తేకుమళ్ళ రంగయశాయి 

కవ్రులుండి యుందురనుట పిండి తార్థము, * ఆనడుము నపుడో బాప రొజు 

విస్టుమా మా విలాసరచన జరిగియుండును. అది బహూశా కొంచె మిటు 

నటుగా (క్రీ శ. 1600 (పాంతము కావచ్చును. 

పాపరాజు తన వి. మా. వి యక్షగాన రచనగురించి తదుపరి 

రచనయగు ను త్రర రామాయణ (గంథావ తారి కాశ్యాసాంత గద్యలందు 

సగర్భముగాం (బకటించుకొనినాడు, 

1. అం. క. త, సం 10-- పుట ర్ి. 

* నాయీ కవికాల నిర్ణయనును డాక్టరు (శ్రీ నేలటూరి వెంకటరమణయ్య గా 

రామోదించి యున్నారు. చూ. వారి వి. మా. వి. పీఠిక. 

కొందఅప్పుకవి పాపరాజాదులను బేర్కొ_నలేదను కారణమున వారి పూర్వ 

కాలి కత్తషమును శంకింపంజూాతురు. ఆప్పుకవి చేరొ_నని తత్వూర్యక వుల సంఖ్య 

'రండువందలకు6 'బెయబడిగలదు. అందుచే నాపూర్వకవుల కాలనిర్ణ యవిషయమున 

నున్నంతలో నదియొక యాధారమగును గాని లేనివిషయముల నదియొక సాకుగారాదు. 
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వ్షండలి యితి వృత్తము శీరసాగర మభన కథ కన్వలి జగన్నో 

హివీ “వృత్తాంతము. 1 కథ కడు (ప్రసిద్ధము. రసవంతము నై నది. 

ఆ యొక, చిన్న సన్ని వేశమును గ్రహించి దానిని రస్మపకృప్యముగాం 

(బపంచించి కంకంటిక వి తీర నతీర్పులో నెల్లూరి నెబిజాణ నేర్పంత యు? 

గన్నట్లినది. ఊఉ త్రీరరామాయణమున నున్న ంత (ప్రబంధ కె లీ (పాగ 

ల (ము లేకున్న ను నిందు మధుర పద్యపచురమైన రసోచిత రచనగలచు. 

పలు తెజగుల తెలుంగు నుడిగార భూట్రిపడుచున్న ది. చతురాతి చతుర 

మెన భావ్యపవెఢీ గలదు. 

ఇందు రకరకముల పదములు, దరువులు రాగ తాళ ధారా 

ళములై నవి కలను. వకతాళ, జంప కుజుచ జంపె, (తిపుట, రచ్చ 

తాళం, ఆది అటముప్టైం లఘు శేఖరము మొ. తాళ (పధానములైన 

డరువులె యెక్కువ. ఏలలు, అర్ధ చందికలు, ధవళ శోభనములు, నడలు 

(తీస్తబకము మొ. అనేక దేశి మధుర కవితారచనలు గలవు. అవియుం 

జాల మట్టునకుం దాళ్యపధానము శై నవే. నిలాంబరి ఫఘంటారవ, 

అహిర్కి శేగుక్త మొ. రాగముల వేళ్ళతొ. గొన్ని పదములు గన్న 

ట్రును గాని గతిలో నవియుం దాళ (ప్రధానములుగనే నడచ్చినవి. రాగ 

(వాధాన్యముగల పాటలును గలవు. అవి వసంత తిలకము, నాధరావు 

(కీయ, మధ్య మావర్, పంతువరాళి, మొ.  రాగములలో: గలను. 

వానికి. చాళము లుదాహరకింపంబడ లేదు. అవి పదములని వేరొూూూనలబడ 

లేదు. ఇందింకను బలుపద్యోములుు ద్విపదలు, లయ్యగాహి, అష్టకము, 

సం. చూర్షిక, శ్లోకములును గలవు, వచనము పరిమితముగా సంధివచన 

1. ఆం(ధ్రమున విప్లమా యా విలాసాఖి థానక్ళతు లింకను గలవ్రు. వాని 

పన స్సృర సంబంధములనుగౌొర్చిన విచారణ ప్రై "వెంకట రమణయ్య గారి "వి. మా. వి. 

పికికలో జూాడనగును. . | 
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(వాయముగా నున్నది, కాని దరువులలో. వాత్రల నడుమ గమ్ముని 

సంఛావణలు (గుమ్మురించినాండు కవి. సన్ని వేశమునకు. దగిన పద (ప్రభ 

దము నెన్ను కొనుటలో గడుసరి పోకడలు పోయినాడు. “చెవులకు. జవు 

లుగ జెప్పెద మోహిని యవతారము తెజుంగని శుకుండు పరీక్షీత్తుతో 

నన్నా (డని యున్నది యెత్తుడలో. అది పాపరాజు రచన మెడను నార 

కము. రుుదకవి రచనా ముద్ర దీనిమై లేకపోలేదు. ఇదియు నతనీ 

సుగ్రీవ విజయమువలె (శ్రవ్యదృశ్య్వోభయ (ప్రయోజనాత్నే క మైనదే.. ఇది 

యయుగాన మని చేరొ-నంబడినది. “భూమిని దిలకించి బుధు లెల్ల 

పొగడి నిడి విభాసిల్లునని కవి యాశయము. 

వ, తేకువుళ్ళరంగశాయి 

జొనకిపరిణయ ము: 

ఇతండొక నెల్లూరు మండలకవి. ఇతని కృతులని సునిశ్చితముగాం 

'జెలిసినవి ౭0కు లభించినవి.  అందొకటి వాణీ విలాస వనమూలిక ౫ 

మరి యొకటి ద్విపద భాగవతము * మొదటిది *బహూు (పబంధక ర” 

మయమైన మహంకాళి వెంకటపతి తోడ్చాటు వలనను, రెండవది పుష్పగిరి 

తిమ్మకవి తోడ్చాటు తోడను రచింపణుడినవని యందు. గలదు. పువ్చ 

గిరి తిమ్మకవి కంకంటి పాపరాజునకువలె నితనికి సహశోత యట. 

అనంగా నీనలుగురు కవులును సవుకాలికు లగుచున్నారు. పాపరాజు 

1. (పా. లి. పు, భాం. వారిచేం (బచురితము 

2, (పొలి, ఫు, ఫాం., ఆర్, నం. 765. 

3 
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కాలముతోపా టీ రంగశాయి కవి కాలముకూడ క్రీ. శ. 1575-1682 

(పాంతేమునిమో(దనిర్భ యింపంబడియున్న ది. రంగ శాయి శ్రివత్ససగోత్రు 

డనియు?, దిమ్మాంబికా కప్ప రామాత్యుల పుతుడనియు, రామ 

భదార్యుని శిష్యుడంనియు నతని (గంథముల వలన చెలిసినది. అందితని 

కృృత్యంతరములును బేర్కొనయుడినవ. అవి తిరువళ్ళూరు ఏరరాఘవ 

శతకము, కృష్ణదండకము; జానకీ పరిణయ యక్షగానము. తొను 

“జానకీ పరిణయ యక్షగానమును * రచించి యుండినట్లు వ రెండు 

(గంథములందును చెప్పినా డితేడు. కాని యా శతక దండకములు 

గాని యూయత్షగానము గాని నేయ లభించుట లేదు. ఇప్పటి దనుక 

రంగశాయి చరిత్ర మన కవి చరిత్ (గంథములకెక్కలేదు. ఇతయ నొక 

యక్షుగాన క ర్రయని తెలియవచ్చుటచే నిటం (బస _క్షమైనది. 

౮, బాలసాసొం౦బ 

అక్కమపహా దేవిచర్శిత: x 

ఈమెయే (ప(పథమాంధ యకతు.గాన కవయి(తిగా నూహింపఈ 

బదుచున్నది. ఈమె తన తండి “వీరవసంత వసుమతీశళుం”” డని 

చెప్పినది, ఏరవసంతరాయండను వానికి సంబంధించిన శాసనములు 

కొన్ని గలవు. 

1. తౌారమంగలము శాసనము ;ఏ-- కాలము [క శ. 1567, 

(19 of 1900, M.E. R. 1900, P. 31, Sewell I. P. 200) 
- ఇందు ఏర వసంతరాయండు సింహళమును జయించినట్లు గలదు. 

*(టా. లి. ఫు. భాం. డి. నం. 1884, 18856. 
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౨. మణియుక తొర మంగలము శాననము -కాబము డీ న్ 

1568 ( సెలంజిల్లా, ఓవులూరుతాలూకా :-- 5. No. 122 of Vol. 1 

of the Topographical list of Inscriptions of the 

Madras Presidency). 

పర వసంత రాయండు ఇళమసముుదమను (గ్రామమును తార 

మంగలములోని కైలాసనాథ -- ఇళ మీాశ్వర దేవాయ తనముల కిచ్చి 
నట్టున్న ది. 

లి. మైలం పట్రశాసనము ఏ కాలము డీ. న, 1587 (కోయం 

బత్తూరు పిల్లా పోలాకితాలూకా, న. No.379 of Vol. T, Tbid) 

ఇదివిరవసంత రాయని (ప్రధానియొక్కొ_ శాసనము, 

సెమూ(డు నొక్కనికి సంబంధించినవే కావచ్చును. అతేండు 

విజయనగర రాజుల (కిందంగాని మధుర నాయకుల |క్రిందగాని యొక 

నేనానియో పాశళెగాడో మై యుండునని తోంచుచున్నది పై శాసన 
ములలో ఆెండవదానిని బట్టి యతడు శివభ_క్రిపరుండని తెల్హము* 

పాపాంబ శివభక్కురాలని యామె (గంథమే చెప్పక చెప్ఫుచున్నది 

కాని యింకను నితరాధారము లరసి యీ పఏరవసంతుండే పాపాంబ 

తేండియని స్థావింపలలిగిననాండే యామె పదునాబివశ తొబ్బి యు త్తరా 

ద్ధమునకుంజెందినదని నిర్ణయింపవలెను. స్నుగీవ విజయ సంవాదిగా 

నున్న యీమె (గంథరచనా(ష క్రియ యొకటి త (క్వాచీనతను సూచింప! 

గలదు. _ ఇప్పటివుట్టున కీ గంథరచనా కాలము (క్రీ. శ. 16 వ శతాబ్ది 
యు _త్త రార్థముగా నూహింపంబుడుచున్న ది. 

ఈ పాపాంబ కృతి అక్కమహాదేవి చరిితకే అక్కవుహోాబదేవి 

బోధోల్లాసమనియుంబేరు. అక్కమహాదేవి పఏీరశె వమత (ప్రవ ర్హకు 

లగు బస వేశ్వరునక్కు నల్లమ (పభువునకును సమశకాలికయెన మహాభాక్తు 

రాలు ఆమె కథ (వభులింగ లీలలలో. గొంత గలదు. బొపాంబ 
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కృతిలో నామె కథ 'యేవునగా ౩- పార్యతీ దేవి యొకపరి శివునినోం 

బంతము పట్టి యల్లమ (ప్రభుని దన మాయకు డాసునింఉయం (బయ 

త్నించి యది కుదురక ళివు ననుముతమునం దన సాత్తి(క తేజమున 
భూలోకమున అక్కమహాదేవి నవతరింపం చేసినది. ఆమె ఉకుతేడి 

పురాథీశు(డై న విమలుని పుతియెనది. ఒక యానవెట్టి జైన నృపాలు 

నోకనిం 'జేపట్టినది. కాని యత. డామె కళీష్టమగు వింగధారణము జేయ 

నిరాకరించను. అంతట నామె యోగానవేశమె త్తి తల విరియంబోసి 

కొని నగ్నముగా నగరు వెడలి చర చర పర వీధులు గడచి యడవులం 

బడి కొండలు కోనలు నడచి కళ్యాణపురి చేరి యట ననుభవ మంట 

పాభ్యంతరమున. గొలువు దీరియున్న అల్లమ (పభువుని దర్శించి, 

యతని కఠిన పరీక్ష కాగి యతని వలన యోగ రహస్యము చెలిసి శివుని 

గూర్చి తపము సేయ శ్రీగిరి కరిగెను. పార్వతి తేన పంతము విడిచెను. 

పాపాంబ “ సంగీత సాహిత్వ సరసలశ్షణల రంగు మోఖజిన యట్ట 

రమణి” యంట. ఈ కృతిలో జంప అట, వకు (త్రిపుట, రచ్చ కేకులు 

మొ తాళ్ళప్రథానములై న దరువులు, ద్యిపదలు, వచనములు, కందాది 

పద్యములు, అర్జచందికలు, చోలలు, కశోభనములు మంగళ హారతు 

లును గలవు. రచన :-- చక్క-నిది. కవయిలికి వర్ణన లన్నయగడు |క్రీతి, 

కైలాసము ఉడుతడి కల్యాణపుర వర్ణనలు, అక్కమ శే శవమ్ము 

సూర్యాస్తమయ చందోదయము మొ! సందర్భములు చక్క-గా 

వర్ణింపబడినది. కథా కథనమును జక్కగా నిర్వహింపంబుడినది. 

పార్వతీ పరమేశ్వరుల పందెపు సంవాదములుు అక్క. దేవి మహో ప్రస్థా 

నము "మొ. సందర్భము లందు యథా శ క్రిం దన విదగ్గతేను (బదర్శీంచి 

నది. పాపాంబ దీనిని యక్షుగానమని వేర్కొన్నది. తననాంటి క నేక 

యతశుగానములు వెలసినట్లు సూచించినది. 



7. కాంజ వెంకటా. ది 

వాసపసం౦ంతికాపరిణయము: * 

ఈ కవి నివాసము “(శ్రీ మించు కళ్లాట సింహాసనంబునం బరగి 

యహోబల (పాంతమునను జెలల్ - , తొరగంటి నరస రాజేంద 

ద ల్తమగుచు వెలయు -- గుళదూ రి య[గహార ” మని యీవాసంతికా 

పరిణాయమున గలదు. ఇది కర్నూ లుజిల్లా కోయిలకుంట్ల తాలుకాలో 

నున్న ది. ఈ య[గహోర (పదాత తోొరగంటి నరనరాజనలగా బట్టు 

మూర్తి నరస భూపాలీయ కృతి పతియు. దొరగంటి దున్గాధ్యత్షుఃడు 

నళీయరావము రాయాదులకు మేనల్టుండును తినుమల రాయల కేల్లుడు 

నగు పోచిరాజు నరసరాజు. నరస భూపాలీయావతారికలో రావు 

రాయ లిరుములరాయల (వశంస గూడ (బ త్యేకముగాం గలదు. 

దానిని బట్టి నరస భూపాలీయ (గంథ (ప్రాదుర్భవము నాంటికి. దిరుమల 
రాయ లింకను బట్టాభిషి కుడు గా లేదనియు. గర్గాట సామాజ్యము 

చెక్కు. చెదరక” రామరాజు నేల్బడి లోనే యుండిన దనియు స్పష్ట్రమగు 

చున్నది. (క్రీ. శ. 1565 సం. లో రకస తంగిడి యుద్దమున రామ 
రాజు నిహతుం డగుటయుం గర్షాటరాజ్య శీణ దశారంభ మగు 

టయుం. బిదప తిరుములరాయలు గద్దె నెక్కుటయు జరిగినవి, అనయా 

నరస భూ పాలీయమున( దొరగంటి దురాధ్యత్రుయగాం (బశంసితుం 

డైన నరసరాజు రామరాజు కాలముననే యనా కీ. శ. 1560 

(పాంతమున నే యా పదవియందుండెననుట స్పష్టము, ఒక దుగ్థాధ్యతు 

మాకునిచే దత్తమైన యొక యూరి కతేని వేరు పెట్టంబడి యుండినచో 

నది యావేర నెంత కాలమెనను వ్యవహృతము గావచ్చు కాని దాతృ 
నా నమనాననననానానిట 

* తేం. స, మ, కే. నం, 494. 
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నామము (గ్రామనామము వేజెన యపుడా దాతృ నామము సాధా 

రణముగ నాదాతతో పాటో యాదాతకు సంబంధించిన యధికార 

మంతరించుటతో పాటో విస్తతేమగు నవకాశము గలదు. ఇట్లు 

కాక వెంకటాద్రి కవి తేన గంథమునం  బల్వేకముగాం దమ గుళ 
దూ_ర్తి గూర్చి తొరగంటి నరసరాజ దాతృత్వ (వశంసను బేసి 

యుండుట. జూడ నానాంటికి నరసరాజధికారమున నుండనేమో యను 

శంక వొడముచున్నది. అదికాక కవిక ర్లాట సింహాసనపు టుచ్చస్థితిని 

గూడ సూచించి యున్నా (డు. (గంథరచనయు (బాచీనతను సూచించు 

చున్నది. ఈ (గంథమును గూర్చి డాక్షరు (శ్రీ నేలటూరి వెంకట రమ 

ణయ్య గారు “ఇది యహోబల శ్లే(త్రమునకు సంబంధించిన కథయె 

యుండునేమొ. కీ. శ. 16 శతాబ్లపు టు _త్తరార్థమున నహోబల 

మరఠాధి పతి యగు శఠగోప జీయరను విద్భ్యద్యతంసు(డు వాసంతి కా 

పరిణయమను సంస్కృత నాటకమును రచించెను. ఆ కథనే యహో 

బల (పాంతేము వాడైన వెంకటాది యక్ష గానము గావించెనేమొ” 

యని (వాసియున్నారు. * ఇది వా రూహించినట్లచ్చముగా నహో 

బలత్నేేత గాథయే. ఆ నరసింవాస్వామి యె యిందలి నాయకుండు. 

చెంచెతయగు వొసంతిక నాయిక. ఆ యహోబల మఠాధిపతి (వాసిన 

వాసంతికా పరిణయ నాటశేతి వృత్తము నిదేకావచ్చునను నేలటూరి 

వారి మూ యాహయు నిక్క వై యుండును ఆయా 'కారణములచే 

వెంకట్ళాది కృతి రచనము (క్రీశ. 16 వ శతాబ్లి యు_త్తరార్టమున జరిగి 

గా చూ, వారివ్యాసము ఆం పత్రిక ఖర సంవత్సరాది నంచిక పుట &కి. 

ఆ శళఠనోప జీయరు 16 వ శతాబ్ది యు త్తరార్గము నందుండెననియు, నతడు 

చాసంతికా పరిణయమను సంస్కృతే నాటకము (వాసెననియు యస్, కవ , 
ee 

స్యామిఆయ్యంగాక “Sources of the Vijayanagar History” 28 వ 
పుటలో? గలదు. 
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యుండు ననవచ్చును. (ఇది యిప్పటి కూహామా।తేవు, నిర్ణయాధి 

కారము భావి పరికోభకులది) 

ఈ వెంకట్నాదికవి * (కాంజవంతాయతుండు. ”. ఈ వంశకర్త 

తిరుములార్యుండంట. లింగాంబికంయుం నొండుభట్లు సీతని తలిదండ్రులు. 

సింగిరిభట్లు, కొండుభట్లు నను వార లతని పితామహా (పవి తొమవాులు. 

కవి “ సకం లక్షణ లతకు మర్భ్శ విశారదుడు ”?, * సాహిత్య విద్యా 

(పచండుండు గొ సరస గానకళా (ప్రవిణుండు *” నంట. 

అపహళోబల నరసింహస్వామి వాసంతిక్ష (వసంతస్య పుత్రీ యను 

చెంచెతను 'బెండ్తియాడిన కథ యిందు వర్ణితేము. (ప్రసిద్దమైన గరుడా 

చల నాటకము లేక చెంచు నాటకమను దానిలొ నిదే యితి వృత్తము. 

ఇందలి రచన సరసముగా సాగినది. ఇందు ధవళ ళశోభినములు. 

సువ్యాల, వలలు, _(త్రిభంగులు, అఫ్ట్రకము మొ. మధుర కవితారచ 

నలు, జంసె, (తిపుట మొ. తాళ (ప్రధానము లెన దరువులు, దీర్గ ద్వి 

పదలు, వచనములు, నెడనెడ కందములును గలవు. ద్యిపసద వచ 

నములందు. గథాకథనము, దరువు లందు. బాత (పవేశ సంభాషణ 

ములు నెక్కు-వగా నుద్దిష్టములు. పది యతు.గానమని చేర్కొనయుడినడీ. 



5. పరమానందతిరయతి 

ముక్తి కాంతావపరిణయము:ః * 

పరమానండ యతికృతేముగాం దొమి ది (అదె గతే) తత్వ (పతి 

పాదకములై న (గంథములు గన్పట్టుచున్న వి. 1 అందు వచన ద్విపద 

'కావ్వములు పద్య శతకములు నొక యత గానపాయ రచనయుం 

గలను. పరమానండ యతి తన (గంథములందు దత్తా కేయ యోగి 

నొకనింయన గురువుగా సంభావించెను, నెల్లూరు సమోపమున నొక 

దత్తా తయ మఠముండెడిదని యొక నెల్లూరు మండల శిలా శాసనము 

వలన దెలియుచున్న దనియు, నాద త్వాలేయ యోగి మహో విద్యాంసుం 
డనియు, నతని మఠము నా(శయించి (మతే వివయిక) (గంధ క ర్తలచే 

కులు బయ ల్వెడలి రనియు చంద భాను చరిత క_ర్హయు, క్రీ. శ. 1586- 
1615 వణుకు కర్తాట రాజ్యము నెలిన వెంకట పతి రాయల యాస్థాన 

కవియు నగు 'తకిగాప్వుం మల్రనకవి తాను దత్తా కే తయ తాన 

శ్ష్య్టిండై నట్లు చెప్పుకొనియుడుటచే దత్తా కేయయోాగియు నాతని, 
శీమ్య (ప్రశిమ్యలును 16 వ శతాబ్ది యు త రార్భము నందుండిరని నిశ్చ 
యించుటకు సంశయింప నవసర ముండదనియు శ్రీ చాగంటి శేమయ్య గా 
'రనుచున్నారు. * పరమానంద యతి కాలము (క్రీ శ. 1600 (పాంతమని 
యూహింప నగును. 

* తం. సమ, శే, నం, రీర్7? -- రరరి. 

1చూ. అం. క. త... సం, 10 పుట 178. 

2 ఆం(ర్ర కెవి తరంగిణి _ సం. 10. పు. 1-2, 183. 

(శిష్యుల వలన విశేష యశస్సు నార్జించిన పరమానందయ్య యనుయోగి 
యితంయగునో |) 
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ఇతని  యతఠుగాన్నపాయరచన ము క్రికాంతాపరిణయము 

ఇందును *... మర్త్య దత్తాతేయ మానికి జేజే” యని గురుని 

సరించి యున్నాండు. ఇతండు దీనిని యక్ష గానమనక * కర మొప్ప 

వరము క్రి కాంతా వివాహ మరు దారణలబదభచాళి కమరంజెప్పెదను ”” 

అని యుండెను. పదచాళిక లేక పదశేళిక యనలా నొకపదమును 

బాడుచుం బదోద్దిష్ట్రమెన రసము నభినయ రూపమున నానివృరించుట 

(పద శేళిక లాంధ్ర ేశమునం జాలకాలమునుండి సాగుచుండినను దంజా 

వూరు నాయక రాజాస్థానమున ముఖ్యముగా రఘునాధనాయకుని 

కాలమునుండి వాని (ప్రతిష్ట వెల్లి విరిసినది. పదణాళి శబ్దమునకు 

(బార మచ్చటినుండియే హాచ్చుగా సాగినట్లు తోంచును.) 

పదచాళి 'యనంబడిన యా (గంథమునందు నాలుగైదు 

చోట్ల నొక పాటి పొడవైన ద్విపదలు గలవు, కాని (గంథ 

మంతయు .నొక దరువు నొక వచనము చొప్పున నడచునని స్ధూల 

ముగాంజెప్పవచ్చును. దరువులకు రాగ తాళముల వేళ్ళు డాహరింపం 

బడలేదు. ఇది యక్షగాన (పాయమైన రచనా ఫక్కికయే యగుటచే 

దిని కిటం (బస క్రి కల్లినది. (గంథవిషయము :-- సచ్చిదానంద పురా 

ధిశ్యరుండు తన ప్కుతిక యగు మోక్ష, కన్యకు స్వయంవరము చాటిం 

చును. వివిధ మతాధిపతు లను చేశాధీశులు విచ్చేయుదురు. ఒక్కొ 

కరి నొకొ-క్క- చెపమున నొప్పరికించ మోక్ష కాంత సద్దురుంకే 

దైవమని విశ్వసించు వేదాంత మతేస్థు(డగు ఈ వివేక్ర జీ వేశ్వరుని ? వరిం 

చుట యిందలి (ప్రథాన విషయము. 

ఇందలి విషయము కోంత వట్టు సాంశేతికముగా సాగినను "బెండ్లి 

వేడుకలు మొదలగు సాధారణ విషయములును సరసముగా వర్ణింపం 
4 ' + 
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బడినవి, శైలి సరళమైనది. అటనడ దొసంగు లున్నను మొ త్రము పె 

రచన చక్కనిగనియే చెప్పవచ్చును. 

9. రావము[బహ్మయెోగి 

ఎతు కే 

ఇది * రామ (బహ్మయోగి విరచిత సుజ్ఞాన "సెటుక్ యను 

యక్షగానం” బని యున్నది. గద్యలో “ఎబుకి” యను వేదాంత 

(గ్రంథమని యెత్తుగడ. ఈ (గంథక ర్త గురువు వేరు కూడ రావు 

(బహ్మమే. (గంథధమున6 బలు తావుల నతని (ప్రశంస గలదు. అతనికే 

యంకిక మిది. తాళ (ప్రభానములై న దరువులు కలిగి యిందలి రచన 
(పాచీన యక్ష గాన ఫక్కికి సన్ని హితముగా నున్న ది. ఇప్పటికి చెలియ 
వచ్చి నంతలో రావు (బ్రహ్మ గురుంొకండు గలడు. అతడాం[భ భ్ 

వద్దీతీలను (గంథము రచించిన కంభమువాటి నారపామాత్యు నకును 

గురువు. నారప “కీ. శ, 16 శ. ఉ_త్తరార్థముననున్న వాడని నిర్ల 
యింప వచ్చునని” యాంధ కవి తరంగిణిలోం గలదు. (సం. 10 _ 

పుట 199) అందుచే నిప్పటి మట్టునకీ రామ్మబహ్మ యోగి కూడ 

నాకాలము వాడని యూహింపంబడుచున్నా డు. (ఈ రాను (బ్రహ్మ 

యోగి, నారప - ఇరువురు నె (తే వాదుల 

ఖు క అత్మ యొజుక ? అను పేర నిది ద్వివారము ము(దిత మెనది. 
1. (శ్రీరాజరాజేశ్వరీ నికేతన ము. శా. మదరాసు, 1909. 
2, శకిరేఖా ము. శా, మదరాసు, 1912. (ఇందు కరెపేరు లేదు, 

గంథాంత గ ద్య కొజువడినది) - 
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“(పతిలేని నిరుణుని బతిగాను మతిగోరిన ' బుద్ధికాంతనడ కెటుక 

యను నెబుకత వచ్చి కొంత వేదాంత గోష్టి 'నసెజపుట యిందలి ముఖ్య 

విషయము. విషయ్యక్లిష్టత నుజ్జగించి యుదా త్తీతను బాటించి రచనయు 

నట్ట నడపినాంయ కవి. జంపె, కుణుచ జంప ఆది, ఏక, అటు, (తిపు 

టలలోనే దరువులు, ద్విపదలు, పద్యములు, వల, భూరి కయను నవి 

యిందలీ రచనా విశేషములు. ద్విపదలలో. (బాస యతి పాటింపం 

బడినది. దరువులలో శబ్దముల ననవసరముగా సాగదీయుటలు లేవు. 

10. ఎలకూచి బాలసరస్వతి 

రంగకాముది $= 

కతండు సుప్రసిద్ధుడు. కీ ఫ్ర, 1600 (పాంతము నందుండిన 

వాడు * ఇతండు “ కౌముదీ నాటక కావ్య కవిని” అని తన అంధ 

శబ్లచింతామణి వ్యాఖ్యానమునం 'దెలివినాండు. ఆ (గ్రంథ మలబ్బముం 

ఇతని కాలము నాంటికి మనకు మార్షనాటకములవంటి నాటకములు 

లేవు కనుకనుు యక్షగానము రాను రాను నాటక శబ్దవ్యవపహృతమెై 

యుండుట చేతను నా కౌముదీ నాటకము యతగానమే యై యుండునని 

కొంద టూహించిరి. ఆతండు తన రాఘవ యాదవ పాండపీయమున 

“కవి సమోహితరంగ కౌముదీ నామనాటక విధాన (ప్రతిఘై ఫఘనుండి” 

నని యున్నాడు, కొంద జిందలీ “నాటక విధాన ౫” శు సంపుటిపై 

జూపు నిగిడి యది నాటక లత్షణమును దెలుఫు నొక శు (గంథమె 

జ అతిని గుతించి విశేషములకు ఆం.క. త. 11 వ సంపుటము జూచునది. 
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యుండుననిరి, మనకు లత్యుకోశ మే లేదిక లక్షణ (గ్రంథము నెందులకు 

రచించి యుండు నతండని కొంద అందురు. ఆరెండును వేర్వణు (గ్రంథ 

ములె యుండును, కౌముది నాటకము, రంగశాముది నాటకళాలా 

లక్షణ (గంథమునై యుండునని మజికొందరి మతము. కౌముది రంగ 

కౌముది -- అనునవి మన యత్షగానముల మెడ వింత వేళ్ళు. మన 

 యతుగాన వాజ య (ప్రపంచమున నట్టివేరు మటీ కానము. ఇంతకు 

శ "Te క. 

నా కౌముదీ నాటక మసలు సంస్కృత నాటకమే యె యుండునేమో! 

11, వెణుతురుబల్లివిశ్యనా ధకవి 

శిరామవిజయము:- 

ఈ కవి [క్రీ శ. 1555 -- 1607 సం. ల నడువు సెద్దాపుర 
సంస్థానాధి పతియగు వత్సవాయి తిమ్మజగ పతి కంకితముగా ేవ. 

ధర్మములను గ్రంథమును రచించి యుండెను. అందు కృతికర్త నుబ్లే 
ధ్ంచి కృతి భార్త మాటలుగా = 

if ౬౮ 

సృజియించినాడవు (శీరామ వఐిజయం౦బు 

యత, గానంబు చిన్నపుడె రూఢి” 

యని యున్నది. దీనినిబట్టి యా యశుగాన రచన (క్రీ శ, 
1600 సం. నకుయోార్వమే జరిగి యుండునని నిశ్చయి 'పవచ్చును. 
ఆగోంథ మిపుడుప లబ్బముగాదు. (ఈ విశ్వనాధ కవి వృత్తాంతము 
“ "పెద్దాపుర సంస్థాన చరిత్రము. 88--84 పుటలలో. గలదు) 



12. కాకునూరిఅప్పుకవి 

అ౦బీకావాద ము := 

స్యుపసిద్దుండై న యాంధ్ర లాత్షణికుం డితండు. తన యప్ప కవీ 
యమున యక్షగాన లక్షణమును దడవుటయే కాక యొక లత్యమును 

గూడ రచించి య-౦జెను. * అంబికా వాద నామక యవమవగాన 

కృతియు( జేసితి” నని యప్ప కపీయావ తారికలోం జెప్పి యున్నాడు. 

కాని యట్టి లక్షుణవే త్త యొక్క యాలత్ష్యు మెట్టుండునో చూచు 

నదృప్ట మద్భహమే మైనది. అప్ప కవీయ రచనారంభ వత్సరమందు 

“శాలివాహన శకమున గజ శేల శరనుధా కిరణుల సంఖ్య ’ గాంబే 

రొ-నయబడినది. అనలా శా. శ 1578 = (కీ .శ. 1656. అంబికా 
వాద రచన మంతకు ముంబే జరిగినది. 

18. దేవవరపు సు శోభనా 
బాల కీడావిహో హార్హ్ము ౯ 

ఇతడు వారితసగో(త్రుండు. దేవవరాన్యయుయ. కౌడూరు 

వాస్తవ్యుడు. శాడూరు సంతాన గోపాలునకు. దన యీ కృతి 

నంకిత మిచ్చినాండు. ఈతని కాలని ర్ల్షయమున వొక్క కు మార్గము 

కన్పట్టుచున్న ది. ఈ బాల(కీడా విహార పతి విలేఖనకాలము “* (పమా 

* అం, సొ, ప. సం. 2699. 
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దీచనామ సంవత్సర భాదపదళుద్ధ శనివారం * అని యున్నది. ఇది 

క్రీ శ. 6-9-1678 తేదీతో సరిపోయినది. దీనినిబట్టి గ్రంథమంతకుం 

బూరగము పుట్టినదనిమాత్రమే చెప్పనగును. రచన్నాషపక్రియను బట్ట 

చూడ నిది |పతివిలేఖన కాలమున కొక్క త పూర్వము ర-చింపంబడి 

యుండునని తోందును. 

(శ్రకృష్ణు జననాదిగా యమళార్జున భంజనము వజునులోూల కథ 

యిందు వర్షితము. మంత్రేసానివాలక మొకటి యిందలి విశేవము. 

ఇందు. (సిద్ధ రాగ కాళములలో నున్న వి దరువులు. ద్యిపద లెక్కు_వ. 

వచనములు నీస గీత కందములును గలవు. రచన యుకమాదిరి. 

(గంథము యక్షగానమని వేర్కొనంబడినది. 

14. సిద్ధిందయోగి 

భామాకలాపము:- 

సిధైం ద్రయోగి కూచిపూడి భాగవతుల కులపతులలో నుప 
సద్దుకు. భామకలాపసృష్పి (ప్రతిషామహితుంప. ఇతండొక భాగవత 
మేళమును వెంట బెట్టుకొనిపోయి తానాషూ యను హపహాదరాబాదు -- 
నోల్కండనవాబు నెదుట నొక నృృత్యరూపకమును (బదర్శించి యతనిని 

మెప్పించి యతనిచేం దనవేరను దన యనుచరుల వేరను శాసనపూరగక 
ముగా కుచేలపురమును ( కూచిపూడికి” బూర్వపుంబేరు ) చానముగాం 
బొందియుండినట్లు చేయ కూచిపూడిపెద్దలలోంబసిద్దులగు (వీ వేదాంతం 
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లక్షీ నా రాయణగారి వలన (వీ రిటీవలం గర్హి శేషులైరి) దెలిసినదని 

(శ్రీమతి శె. నోమతిగా రనుచున్నారు.! ఆచార్య నీ విస్సా అప్పా రావు 

గారును నీవిషయమునే వేజొక చోటం బెల్పియున్నారు.ః ఆతానాపా 

యసలువేరు అబుల్ హాసన్ అనియు నతండు నోల్క_ండకుతుప్పూ 

ఫీల వంశమువాం డనియు (క. శ. 1672 -_ 1685 నం. ల నడువు 
హెదరా బాదు రాజ్యమును బరిపాలీంచె ననియు. దెలియవచ్చినది. , 

కాంగా సిద్దెంద యోగి కాలము న్యాపాంత మే యని నిశ్చయింపనగును. 

భామక లాపముయొక్క- (పదర్శన (షక్రియ విశిష్ట మెన దె నను 

రచనా (పక్రియ యత్షగాన [పాయమెన బే. ఇంకను యతుగాన రచనా 

ముఖ్యాంగ ములగ దరువులు, ద్యిపదలు, గద్య పద్యములు నున్నవి. 

సిద్దేందునికి ముందే యాం(ధ దేశమున యక్షగానము లనేకము వెల 

సిన జాడ కన్పించుచున్న ది, అతనికి ముందే కూచిపూడి భాగవతులు 

పీధినాటకము లాడుటలోం. (బసిద్బులె యుండిరని తెలియుచున్న ది.* 

ఆప్థి నాటకములు నాయక్షుగానములే యతని భామకలాప రచన 

కుద్బోధకములై యుండును. కాన్ని పదర్శన (ప్రక్రియలో నిది సామాన్య 

యవగానాదులవంత గాక భరత విద్యానిధి నిబద్ధమెనది. నృత్య 

(పధథానమైనది. నృత్యకశానుకాలముగా ర్ఫసెక రమ్యుముగాం (బద 

ర్భించుటకుం దగినట్లు సం్యగహమైన పాత్రసామ్యగి నేర్చరించుకొనుట 

మొదలగు విషయములలో సిద్దం దునకు( బద్మావలీ చరణవారణ 

1. Vide., Her thesis on the Music of the Nrtya natakas 
of South India, Submitted for M. Litt., of the Madras University. 

2 చూ. శ్రీ అప్పారావుగారి “కాచిఫాడి 'నాట్యనం(ప్రడదాయం౦ ౨ అను 

చ్యాసము - సంస్కృతి, ఏ(పీలు, 1955. 

3. Vide., Robert Sewell’s The Historical Inscriptions of 
Southern India., P. 349. 

జ చూ, (క్రీ, శ. 1508 నాంటి మాచుపలై కెఫీయతు, 
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చక్రవ ర్లియగు  జయబేవుని గీతనోవిందము మూందల మొనట్లు 

తోంచును. ఇెండింటను నాయికా నాయక సఖి ఫా్యత్రములు మూడే 

ముఖ్యములై నవి. భామ కలాపము నందు సఖపా(తేదొక (ప్రత్యేకత. 
అది సిద్దేంద్రుని యపూర్గసృవీ. “మాధవి” యను నాపాత పేరొకటి 

గమనింపందగినది. ఆపాత్రను _బదర్శక ముఖ్యుండొక పురుషుంటే నిర్వ 

పించును. వేవభారణమున విెజేవషముండదు పె మోదం గండువా 

తప్పు, అచేసమదూనుకూలముగా. బమిటయు నగును. అనలా నతC 

డన్యృ_ాలళో ఆక్క, చావలలో బావ; అతడు (పదర్శకులకు నాయికా 

నాయకులకు. | బేతుకులకుంగాడ నొక (పతినిధివోలె వ్యవహరించును, 

కలాపమనలా నది వై కృత శెబ్బమైనచో కేల.తే, కలవాము 

ననునర్గములు నిఘంటువులలోను (చూ. సూర్య రాయంధ నినుంటువు/) 

సొద వెళ్ళంబోసికొనుట యను నర్థము వ్యవహారములోను గానవచ్చును, 

అమూా౯డర్గములు నీక్చతి (ప్రతీపాది తార్భమున కన్వయింప౦గ లవు. 

ఇందలి నాయిక భామ యనణా సత్యభామ; ఆమె కనలు సత్య యని 

_ మాళ్రమే వేరు. భామా శబ్దము (శ్రీ సామాన్యవాచి. ఆమెకు 'భామ 

యనియు రూఢ్యర్థ మునం బర్యాయ వ్యవహారము కలిగినదనంగా 

నామెలో నాభామాత్వము పూర్తిగా మూర్తీభవించిన డన్న మాట, 

నటులలో భామ వేషగాని దొకప్ర క్యేకతే యనలా నింక నట్టి నాటక 

నాయికలలో భామ (పాముఖ్య మెట్టిదో యిస్తే యూహింపనగును. 

ఆంధ వాజ్బయమునం దొలుదొ _ల్తం (బ్రబంధ నాయికగా .నానత్య భామ 

పాత్రను సర్వాంగ సుందరముగా. దీర్చి దిద్దినవారు  తిమ్మనగారు. 

సిద్దేం దుణాయన (ప్రబంధ పారిజాతేము తావి దనివితీర మూూరొ- 

నియే యుండును. కాని నవ్యశిల్ప నైపుణితో నామెను నాటక 
నాయికగా. దీర్చినాండు. తిమ శ్రనగారి తీర్పులో నామె ఖండిత, స్వాధీన 
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పకిక; సిద్దెంద్రుని చిత్రణలో నామె విప్రలబ్ద. భామ కలాపమున పారి 

జాత కథ సత్వాస(ప్న కోథనమున నిమిడి పోయినది. (గంథమంతయు 

నామెవలవంత కల, కలం నిదుర, ఇెలికళత్తెతో సొద వెళ్ళబోసి 
కొనుటయు, నాయకునితో నామె రాయబారములు, సంవాచదములుం 

జివర రుక్సిణితో సవతి కయ్యము ననునవి యిందలి (ప్రథాన విషయ 
ములు, [గ౦థనామము సార్థకము. ఈభామ కలాపము శృంగార రస 

వేళల సుభా కలశము. అలంకార శాన సారనికహోపలము. రచన 

(పౌఢభావ బంధురము, భావోచితీ పదబంధ నుందరము. (ప్రదర్శన 

భరత విద్యాపమాణ రమణీయము. 

భామ కలాపము (పభావ మర్యాచీన యతుగానముల్నపై 

వాగుగాంబడినది, సవతి కయ్యము ఘట మొకటి యిందలి కండపట్టుం 

దానికి పారిజాత కథ (పథానాలంబనము. సికేందుని తరువాతను 

దానికి మానసప్పుతికోలుగా భామకలాపములు, నాో బాణీ” లో నడచిన 

పారిజాత క ఛేతివృ_త్తములగు యతశుగానములును గోకొల్ల లుగా వెలసి 

నవి. సవతుల సందర్భసాదృ్భశ్యము సాకుగా శివపారిజాతములును 

దత్సద్భశములును చెలసినవి. భావమవుకలాపము (పాదుర్భవముతొ 

నాంధ'బెశ యతుగాన (ప్రదర్శనములందు నూత్న చై తన్యమును 

గాంత పొడసూపెనని తలంపవచ్చును. అంతవలుకు( దఆచు తక్కువ 

తరగతి (పదర్శకుల తెతక్కలతో నలసగతిం బయనించుచుండిన యత 
గానము భామకలాపము (ప్రదర్శనల భరత పద్దతి ననుసరించి -పురోగ 

మంచినద ని చెప్పవచ్చును. 

కాని యొక చే విచారము. ఈనాడు సిద్దం దయోగి భామ 

కలాపము దాని మాలిక స్వరాపముతొం (బక్యేకముగా నొక గంథ 
రూపమున లభించుటలేదు. (మన యము[దిత (గంథ భాండాగారము 
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లం దెందును గాన రాదు, కూచిపూడలొోంగాని యుక ఐఒతయున దొరకు 

నేమో మఠ) అది వివిధార్చాచిన భామకలాఐ (గంథమిులతొం 

గలగాపులగముగాం గలనవెయినది వానిలో నామాన్యయిగాయ గాన 

వచ్చు దరువులు పద్యములు గొన్నయున్నవి, అపి స్పధైందొొపజ్ఞము ల 

యని తేలంపవలసీయున్న ది, కొన్నిట సిధైంద యోగి స్మ్యరంపయడి 

యున్నాడు. * కాని యవిమెల్ల నతని [గ్రంథము (పతులసే తిలంయయటు 
a 

బారపాటు. ఆ స్తరణ గౌర వార్భము గావచ్చును. అందతిని (గ్రంథ 

భాగములు కొన్ని ([గహాంపంజడ యుండవచ్చును. 

గొల్లకలాపము: 

సిదేంద్ర యోగి గొల్లకలాపమును రచించెనని కొందజును 

రచింపలేదని కొందజు ననుచున్నారు. U విశ్వనాధ సత్యనారాయణ 

గారు తమ యేకపీర (22 వ అధ్యాయము) లో “సిద్దంద యోగి, 

(గ్రంథము రెండు భాగములు, మొదటిది గెల్లకలాపము, రెండవది 

భామ కలాపము?” నని యున్నారు. క్రీ విస్సా అప్పారావుగారు 

“గాలకలాపము - ఇది 19 వ శ తాటి రెండవ అర్ధ భాగములో 

కూచిపూడి నాట్య భాండారానికి జన మరొక సుతి ” అని 

యున్నారు. (చూ. వారి వ్యాసము -- సంస్కృతి, ఏ(విలు, 1955). 

ఖ ఉదా .- Le శా. ల, పు, భాం, ఆర సం, 18-86-2 (పౌరిజాతే పారణ 

మను పేర నున్నది. ఇది కేటలాగులో6 జేరలేదు) 

౨, భా. క. మంజువాణీ ము. శా, (ప్రచురణ, ఏలూరు, 1906 (ఇది యొక 

సంకీర్ణ (గ్రంథము), 

ర. భా. క, (శ్రీ జెంకశేశ్ళ్యర ము. శా. కాకినాడ, 1918. (పచురణక ర్త 
మంగు వెంకటరంగ నాధరావు (ఇదియు వివిధ కవుల ర-చనావి న్యాసములుగలదై నను 

నొక యానుపూర్విగలది. మాల(గంథభాగములిం చెక్కు_వగలవని తోంచుచున్నది) 



ద(తీయభాగము కిర్ 

కాని డీ. శ్ర, 1714 -- 1760 (హాంతమున నుండిన నక్క-లపాటి సంజీవ 

కవి రచించిన గొల్లకలాప (గంథ మొకటి లభించినది. (అతని వివ 

యము ముందు లెలుపంబడును. గొల్లకలాపమున రెండు రకములు 

గలవు. ఒకదాని యందు గొల్లభామ వీండొత్స త్తి విషయము నుండి 

యొత్తుకొని _సుదీర్ధముగా నొక వేదాంతోపన్యాసము చేయును. 
"ండవదానియందు. సము[ద వుథనగాథ, సుంకరికొండని సరసమును 

(బస కృములు, "మొదటిది సి ద్దేరదుని రచన కావచ్చును. అతండు 

యోగి. తదుచిత మైన చా రచన. అది వేదాంత విషయక మగుట 

సామాన్యులకు. జవి గొల్పకపోవుటచేం [(గముమున రెండవ రశపువి 

'వెలసియుండును. వాని (పతులే నేండెక్క్సువగా లభించుచున్న వి. 

మొదటిరకము [గ్రంథము (పతి కూచిపూడిలో లభించునేమొ ! 

ఈ కలాపములు చెండు నీనాండును నుండి యుడిగి (ప్రదర్శింప 

బడు చున్న వి. 

సిరేంద్రకృతి|వ శంస: 

భ్ గొల్ల కలాపము షట్సా(న్రుములకు నిలుకడ, శాముక లాపము 

వడగట్టిన యలంకార భరత శా నములు ౫, 

. - వికంనాధవారి ఏకవీర. 
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15. వరుల నరసింహకసి 

శకుంతలా నాటకము: * 

ఇది “ దుష్యంత చరిత్రము - యక్షగానం ” బని కవిచేం 

'బేర్కానంబడినది. కవి వరుల నరసింవాుండు.. 'కృతిభ రృ పెనుశల 

చెంచల?) నరసింహాస్వామి. కృతి పో త్పాహాకుండు “ (శీమన హో మండ, 

లేశ్యర నంద్యాల నారాయణ రాజు "చేవవముపోరాజులుంగారు *”* ఇతని 

య(గజుడున్కు దండియు రాఘవ నావమభేయులనియు, నితని కితామ 

హాుండు నారాయణ రాజశేఖరుడనియు, వీరి దా తయ గో(త్రమనియు 

నవతారికలో గలదు. కాని ఏరార్వీటి బుక్కొ-భూాపతి దుహితృవంశ 

విస్తారకులై 16 శ. ఉత్తృరార్థమున విజయనగర సామంతురై మంతు 

ఇెక్కి_ననాంటి నంద్యాల రాజులుగారు. అప్పటి రాజుల వంశవృతుము 

నందు వీరకోవ గానరాదు. కాని వారికోవకుం జెందినవా చే యర్యాచీ 

నుళ యుందురు ఏరు. ఏరికాల మిద మిళ్టేముగా "దెలియదుం 

ఈ (గంథమునందు భరత పట్టాభిషేక ముహూర్తము * బవాభాన్య 

సంవత్సర కా గ్రీకళుక్షదశమి గురువాసరము ” గాం జేర్కొనయిడినది. 
అదికాని గంథరచనా కాలమునకొక భాంగ్యంతర సూచన యగునేని 

(క్రీ శ. శీ-11-1593 తేదీకి సరపోవుచున్న ది. (పతివి లేఖకుడు కృతి 
పో త్సాహకుండగు నారాయణరా జే యగుట విశేవము, ఈతి లేఖన 

కాలము విళంబి భాద్రపదబవాళ దశమి. వారము వేర్కొనం బడలేదు. 

(ఆ విళంబి [క్రీ శ. 1718 కావచ్చును). 

ఇందలికథ ప్రసిద్ధము. రచన పపౌఢముగనే యున్నది. కాని 
యషప్రయాగములు ననౌచిత్యమును లేకపోలేదు. ఇందు దరువులు ' 

an ఆం. సా, ప, నం, 695. 
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(పసి ద్దరాగ “ తాళములలోం గలవు, కంచార్లములు, నంధ్ వచనములు, 

ద్యిపదలు; పద్యములును గలవు, సూ[తధార (వస క్తి కి బ్యాతలు తెర 

నెడలివచ్చి స్వీ మోదంతమును సభవారికి నివేదించుట మొ విజేవ 

ములు గలవు, కథారంభమున హస్వగానిప్మాత (ప వేశమున్నది. 

16. రెదలిగె సిమ్మ నాథుడు 

ఇతని తండి పర్వత లింగము. గురుడు శంకర విడుపర్సి. 

చుండి కలిశేశుంయు రాచవీటి వీరభ([చుఃడు నితని ఎక్షష్హ దై వతములు. 

వ్రశండు గుకునంవి చరిత, నిజలిం% "చిక్కయ్య కథ  యనుగెండు 

యవగానములను రచించెను. ఇతని కాల నిర యమునకు (బతివి లేఖన 

కాలమే శరణ్య మైనది. ఈ (గంథములకు (పా. లి. పు. ఫాం, నం. 

(బతులు చాలగలవు. ఆ యన్నిట లేఖకులిచ్చిన కాలపు వివరములను 

లెక్కించి చూడంలా ఆర్, నం. 811 నిజలింగ చిక్కు-య్య కథ (పతి 

(పాచీనతమ మైనదని తేలినది. విరోధి నిజవై శాఖ శుద్దదశమి శనివా 

రము దాని లేఖనకాలముగాం జెప్పంబడినది. అది (3. న 7-5-1709 

తేదీకి సరిపోవుచున్నది. అనలా (గంథరచనాకాల మంతకుముంబే 

జరిగియుండును. ఆ (గంథముల రచనా (ప్రక్రియంజూడ నది యింకను 

(బాచీనమైనదిగచే తోంచును. 

గురునంచది చరి|త: 

గురునంబికే ఉదయ లేక ఒడయ లేక వడియనంబి యనియు 

సుందరమూా ర్తి నాయనా రనియు. జేరు. ఇతండొక (దవిడ శివభ' కుడు. 

*_పా, లి, పు, భాం. డి. నం. 1870, 1871, 1872, 1970. 
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ఇన యునంతము * బసవఫురాణమునం గొంత గలదు. అజ్జరపు 

వేరయలింగము ఒడయనంబి విలాస (పబంధమున నెక్కుపగాం గలదు. 

అంతకంశు విపులముగా నిందు వర్ణి ంపంబడినది, పార్వతీపర మేశ్యరులు 

తేమ ముకుర (ప్రతిబింబములకుం (బాణ్యపతిష్టచేయగా  నుందరీసుందరు 

లవతరింతురు. వారు శాపవశమున భూలోకమున శానవమురాయుంజేలు 

వీరునావళలూరదిలో. బుట్టుదురు, సుందరి పరమనాచియను నట్టువక_త్తె క్ 

యగును. సుందరుండు నంబియె వాలీ శ్ర శేశ్వరునిచేం 'బెంపయిడి సపెద్దవాం 

డగును, అతండు పరమనాచినిం జూచి మోహించును. వాలీ కేక్వరుంో 

కుంకునకాడగును, నంది మంగుళూరిలో ననంగ సంగను బెండ్లాడును, 

చనిపోయిన తన ఉరంటి (బాహ్మణబాలకు నొరని (బతికించును. 

పరమనాచి చంట లింగచమూర్హిని బలికించును తదుప. 

శావ్పుండు (పత్యతమై సంప్కీ అనంగ సంగ, పరమ నాచిి శానవు రాజు 

లకు గై లాస వై_వల్య (పాపుల నను(గహించును. సంగహాముగా 

నిదీ యిండలి కథ. 

కథా (పధానమైన దీ యక్షగానము. రచన యొక మో స్తరు. 
యిందు 'తాళప్రధానము లైన దరువులు నెడనెడ గద్య పద్యములు, 

ద్యిపదలు, వలలు ధవళము మొ. గలను. ఎజుకల జంపె పాల్చి 

రేకు లనునవి ఏ శేవములు. ' పరమ నాచి నెజువీన నృత్యవి శేషములు :- 
జగ్గు మెసిర్సి జక్కిణి  వేరణ్తి సూళాదులు, అగ్గరిక్రములు, "దేశాది 

పద్ధతులు. ఈ [గంథము రాచపిటి పీరభదుని కంకితము. యకుగాన 
ని వేర్కొనంబడినది. 

x పండితా రాధ్య చరిత్ర మహీమ [పకరణమున.6 గలదు. 
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నిజలిండగచిక్కుయ్యకథ:* (లేక చరిత) 

బసవ నింట దొంగతనము నేయంబోయి చిక్కాయ లింగదీక్షు 

కొనుట -- చిక్కయను జూచి తలారి రామయ భార్య సనీలకుంతేల 

మోహించుట -- నిరాకరించిన చిక్కయ కామె కుతంత్రము వలన 

శిర శ్చేద మగుట. చిక్కయ శిరస్సు నిక్కముచెప్పణా నాకాశ వాణి 

సాక్షష్ణుము వల్కుట -- తలారి భార్యను జంప ' నుద్యు కుడు కాంగా 

శివ్రయ (ప్రత్యక్షమై యెల్లరకుం గైలాస మనుగ్రహించుట --' అనున 

దిందలి కథ. ఈ కథ యితివృ త్తృముగాం గొన్ని. (బంధములు 

జంగము కథలును వెలసినవి, 

తాళ (ప్రభానములై న దరువులు (ప్రచురముగా గల యతుగాన 

మిది. ద్విపదలు సంధి (ప్రయోజన మాత్ర పరములై న వచనములు, 

కొలది పద్యములు, అర్ధచంద్రికలు, వలలు జోలలు ధవళములును 

గలవు, రచన హృదయంగమ మైనది. సలతుణమైన భావలో సర 

భముగ్యా సజాతీయముగా, పొల్హుమాటలు పడకుండ భావములు 

సూటిగా జెప్పంగలండు కవి, ఇదియు య. గా అని పెర్కొనం 

బడిన ది, 

* మ్యుద్రిలము 1. హరిహరము, శా. 26-4-1881, 
2, అమెరికన్ డెముండు _పెస్, మదరాసు, 1-6-1989. 



17. నూ ల్లీ టి హరియపు 

ఉఊలూచీపరిణయము: 

ఇతీంయ నందవరీకుండు. ఆశ్వలాయన సూతుడు. | శ్రీవత్సస' 

గోతుడు, ఇతని తలి దండ్రులు జానకమ్మ; నాగరాజు ఇతని చరి 

[తము అవుడూరి క్రిచ్చయ మాధవాభ్యదయము (వా. లి. పు. భాం. 

డి. సం, ౦45), నుండి యెజు(గనేె నది. అందే యవ కతారికలో నిత 

డులూచీపరిణయ యత్తగాసమును, కవ్ష శ తక్రమును రచించినట్లు చెప్పబడి 
నది. కాని యా యక్షగాన మిపుడెచ్చటను లభించుటకేదు. మాధవా 

భ్యుదయ కృతి (ప్రోత్సావాకుడగు నూల్విటి నాగయామాత్యుం డితని 
 మనుమ(డని యందుంగలదు. , మాధవాభ్యుదయక_ర్త తమకాలము 

నాంటికి “నూజు నూట యొబంది. సంవత్సరముల [క్రిందట నుండినట్లు 
తెలియవచ్చు చున్న ” డని వేరేశలింగముగారు తమ కవులచరి తలో 

నవుడూరి కచ్చయ చరిత్రమున (వాసినారు. అది యథార్థమగు నేని యా 
హరియప్ప (క, న, 1700 (పాంతీమున నుండియుండుననీ యూహిం౦వ , 

15: వెలిచేరు వేంకటరావు పధాసి 

బాణాసురయుద్ధనాటకము: 

ఇతండు వెలిచేరు జగ్గయ్య కొడుకు. "తాను విజయలశ్షీ శ నర 
సింహ విలాసము, వియన్నదీ పరిణయము, పంచ వింశతి శతకములు, 
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శ్రాణాసుర యుడ్రాది నాటకములును రచించినట్లు తనకృష్ణార్జున సంవాద 

మను [(పబంధమునం (పొ. లి, ఫు. భాం ఆర్. నం. 2౩30) జెప్పి నాడు, 

ఆ నాటకములు (పాయికముగా యక్షగానములు కాందగును. కాని 
మయుక్కృటియు లభింవలేదు, 

మింది కృ. సం, (ప్రతి చివర విలేఖకుని (వాశతే యిట్లున్నది. 
“విశ్వావసు నామ సంవత్సరణై (శ్ర శు. ౧౧ శనివారం సర్కి(ప్రతినున్న 
క్రమాన వక్కలంక వీరన్న కుమారుడు నీతన్న ీరామార్చణంగా 
(వా స్పిని” (-ఈలెఖకుండు వక్కలంక ఏరభదకవి పుతుండగునా) -ఈ 

(పతిలేఖన కాలము కీ, శ 18ి-కి-1725 తేదీకి ' సరిపోయినది. (గంభ 
రచనా కాల మంతకు. గొంత పూర్వమగును. 

19. దళవాయి తిమ్మ ప్ప 

[సన్న వేంక కుేశ్యరవిలా సము: * 

[గంథక ర తాను 'రాయదుర్షపరివాలకుండును, క రాట రాయ 

దళవాయియు నగు కోనేటి నృపతికి విట్లాంచికయందుం గలిగిన వేంకట 

థ రాధిపునకు లచ్చమాంబయందు. గలిగిన పు(త్రుండ ననియు, వేటూరి 

పురమున గోటికన్యా దాన కుశలతనలరిన తిరువుల తాతయాచార్యు 

నకు. బతుండును వేంక టవరద బేశికునకుం బుతుండునై. న ఏరరాఘవా 

చార్యునకు శిమ్యుండ ననియు నవ కతారికలో వా(క్రుచ్చెను. రాయ 

౬ వా. లి. పు, ఫాం. అర్. నం. 888, ఆర్. 1040. 
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రిజిల్లాలోనిది. బళ్ళారిజిబ్లా గాజటేరులో* కో నేటిన్ఫపతి 

విజయనగ ౪ రాజులనుండి దళవాయి బిరుదు సంపాదించినట్లును, వజూ 

పురము నుల్తానునకుం గ ప్పము చెనల్సీించుచు రాయదుర్లము నేలినట్లును, 

నతనికి వెంకటపతి నాయకుండను కొొడుకుండినట్టున్కు వెంకట పలికి 

లతుమ్ముయను భార్యవలనం బెనతీమ్ముప్ప యను కొడుకుండినట్లును, 

పెదతిమ్మప్ప కీ. శ, 1789 లోం జనివోయినట్లును గలదు. ఇతండే 

ప్రకృతే గంథక ర్మయగు దథళవాయితిమ్మప్ప. ఆకోవలో నితనిక్షి. దరు 

వాత నొక తిమ్మపగలండు.. ( పెదతిమ్ముప తమ్ముండగు వెంకటపతి 

వోొడుకు ) కావున నితనికి పెడతిము శ్రపయనువేరు వచ్చి యుండును. 

[గంథవిషయము :-- రాయమర్ల శ్షై(తస్వామి (పసన్న వెంక శుక 

రుడు. ఆస్వామి పురవిధులం ో దిరుపిధి ” వేంచేయయణాం గళావతి యను 

వేశ్యకన్య యతనింజూచి మరులుకొనును. చెలిక తెయగు మంజువాణి 

యామె తల్లియగు చకోరాళశ్ని కీ విషయము తెలుపగా నామె 

కూంతును మండలించును. తరువాత మంజువాణిచే స్నామికిం 

గళ్తావతి రాయబారము, అది విఫలము కాంగా కళావతి సయ 

ముగా స్యామిసముఖమునకుం జోయి తన నాట్యకళానై పుణ్రముచే 

నాతని (బసన్నుుని చేసికొనును ఈకథ యెొత్తుగడలో నున్న 

యులా(ప్రబంధ పుం బోకడ గమనింపందగినది. అది దశ్నీణబేశ యత 

గానము లంటెక్కువగాం గన్నట్టును. _ (విశేవములకా [(పకరణమునం 
జూ-చునది,) ఇందలి రచన నాతి వెొఢము, నాతివేలవము, ఇందు 

డకువులు, ద్విపదలు, పద్యములు, వచనములు, నొక యషకము 

నెక చూూార్జి కయు( గలవు, దరువులు (పసిద్ధ రాగ తాళములలోం గలవు. 

౪ 1904 సం. _పచుకణ - పుట 298 

1906 సం. (పచురణ పుట 809. 
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చవాలదరువులకడ నొకరాగము తాళము ముం దుడాహరింపంబడి 

‘6 నాట్యపద్దతికి *” అని మణియుక రాగ తాళముల జంట వేరొ_నం 

బడుచు వచ్చినది. ఇది చూడ (గంథము (శ్రవ్య దృశ్య (పయోాజ 

నములు ెండింటికి నుద్దిన్లమెన దనుట సృష్షము, ద(పదలకును 
దే య 

రాగములు వేర్కొనంబడుట యింకొక విశేషము, ఇందు కన్నడ 

భావలో నొక మూండు దరువులు గలను. కవి యీకృలిని యత 

90, నక్కలపాటి సంజివకపి 

ఇతనివి గొల్లభామ వేవముకథ, ఎజుకలకథ అను _రెండుయత్న 

గాన్నపాయ రచనలు గాన వచ్చుచున్నవి. ెండింటను తూడూరు 

చెన్న కేశవము[ద గానవచ్చుచున్నది. కాంగా నితడు తూడూరు 

వాసియె యుండునని యూహింప నగును. తూడూరు కడప మండ 

లము సిద్ధవటము నీమలోనిది. _ఇతండు సిద్ధవటము (ప్రభువు లగు 
మసహ్టై యనంతరాజు  వేంకటరామరాజుల గూర్చి చెప్పిన వాటు 

పద్యములు రెండు చాటుపద్య రత్నాకరములో. గలవు. (శ్రీ దీపాల 

పిచ్చయ్య శా(స్ర్రీ సంపాదితేము - పుట లి1-కి2). అనంతరాజు (మ్ల 

కావలె. చెజకు తోటను నక్కలు పాడుచేయు చుండలూా నాతని 

(పార్ధనవై సంజీవరాయ కవి తన కవితా శ క్లిచే నక్కల వాకట్టినట్లును 

నందుపై ననంతరాజు నక్కు_లపాటివారని యతని క్రింటిచేరు చయ 

చేసినట్లును నందుంగలదు. మళ్లువేంక(టామ మ్లూజానిమై నితండు 
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చెప్పి న బాటువులో వేముల చినబసవరాయ వేంకట నృపతీ యొకడు 

క్రేర్కొనం బడినాడు. ఈతని కాలము గుతించి తెలిసినదిశాదు. 

కాని ప్రసిద్ధ నుగు సిద్దవటము మన 'రాచకుటుంబమకలో ము అనంత 

రాజ వేంకటరావు నామభేయుఐ జంట వరుసలు (క్ర శ, 1600-1690 

సం. ల నడుమ నొకటియు, (క్రీ. శ. 1714 - 1760 సం, ల నడువు 

నౌకటియుం గలవు, * సంజీవ కవి గొల్లభామ వేషము కథ యనణా 

గొలకలాపము. అది (కీ శ, 1680 [పాంతములనుండిన సిధ్ధం 

యోగి (అతని చరిత్ర మిందు గతపుటలలో. గలదు) గొల్లకలాపము 

వకుల. గొంత (ప్రచారము కలిగిన విమ్మటనే రచింపబడి యుండును, 

అసలా కలాప (ప్రక్రియ యన్న దతని సృష్టి. కావున సంజీవ కవిని 

బై నుచాహరి ౦వంజఒడిన మల్లు రాజులలో కెండవకోవ వారి కాలమునకు 

జెందిన వానిగనే పదిగణించుట లెస్స, 

గొల్లభామ వేషముకధి; 
గొల్లభామ నిత్య కృత్యములు నిర _ర్తించి సింగారిం చుకొని 

వొడలోం జల్ల మొదలగునని యమ్మ వచ్చినది. ఆమె తమ కులము 

లోని తెగలు, కులాచార విధి నిపేధములు మొ. ఏకరువు పెట్టును. 

జగ మెల్టి గొల్లయని సిద్దాంతము చేయును. ఆమె జేరు మందయాన. 

మాల నొల్లకలాపములం దావేచే కన్సించును. సంజీవ కవి (గంథము 
నాడ బాగుగా ననుక్రరింపయబడినది. యథాతథముగ నిందలి పం కులే 
కొన్ని (గ్రహింపంబడినవి. ఇందు మధ్య నొక్కచో మాధవి (పన క్రి 

కాడల. డి ప్రకా జమ రాకా కలానాలాతా జా. 

* Vide, Sewell’s Historical Inscriptions of Southern India, 
౨. 366. 

ఓ. అం సా, ప, నం ౪225, 8708, 2778 లలా నిందలి పంక్షులు 
మౌ[తము కొన్ని గలవు. (శీ నేదునూరి గంగాధరం గారి కడ నొక 
మడ కలదు) 
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వచ్చిన, కాని కొసంట గొల్లభామ గొంతే వినిపించును. అనలా 
నిన్ కలాపమనుటకు. దగియున్న ది, అందు దరున్సులు, ద్యిపదలు, పద 

ములు వచనములు గలవు. రచన చక్కనిది. 

ఎజుకల కథ: " 

ప్పుత్రవాంఛతో నున్న యశోదకడకు విమ్మ నియోగమున 

యోగమాయ యెజుకతదై వచ్చుట యిందలి విషయము, “ సూత్ర 

ధారి చది వే పద్యము” లను వేరం (బశ్నలు నందుల కాపె సమాధాన 

ములునుగా (గంథము సాగును. - రచన యొక మోస్తరు, ఇందెజుకల 

శాంభోదిలో "రెండు దరువులు, పంతువరాళి, సౌరాష్టలలో నొక్కా 

క్క_టియు, నట తాళమున నొకటి, చెండు దర్భ ద్విపదలు, కొలంది 

పద్యములు, "రెంకు చోట్ల నల్పవచనములును గలవు. 

21, తక్కెళ్లనాటి లింగన 

విద్యు తభావిలానము: 

(గంధ మలబ్దము. ఇతండు * విద్యు త్స భా వలా సమ్ము వేడ్క 

ఘుటియించితిని యక్ష.గానరితి *” నని తన యు త్తర హారిశ్చంయద కథ 
(పా లి. పు, భాం. డి, నం, శిర) లోల ెలివియుండెను. తేని 

2. ఆం(భేతివోస పరిశోధక మండలి (రాజమండి) లో నొక యసంఖ్యాక 
పతిగలదు. న 

ఆం. సా. ప. సం, 2862 (పతిలోం గొన్ని యాకులు మా[తముగలవు, 
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చరిత ఆం. క. చ, తృతీయభాగమునలలదు. అం “ దితం డించు 

మెంచుగా నూజు నూటయేయబుది సంవత్సరముల (కిందట నుండిన ట్లూ 

హింప(దగియున్న * దని యున్నది. అది నిజమగుచవో నితడు 18 శ. 

మధభ్యనుండెనని తలంపవలసియున్నది. 

22, బొమ్మలాట సాంబయ్య 

కిరాణా ర్జు సెయము:* 

ఇదియొక బొమ్ములాటవారి కుటుంబమునకు. జెందిన యత. 

గానము. దీని (పా. లి. పు భాండాగార (ప్రతి చివర నిట్టున్నది. 

క ాంట్రమో మూాహాన కవియెన బొమ్మ 

లాట సిద్ధయ్యకు నాత్మ సంభవుండు 

యల్లమ్మ సత్పుత్ర డెల్ల విద్యలకు 

బన్నీ దుండు సిద్దయ్య బలుని తమ్ముండు 

(బతిలేని యః సాంబయ్య రచించ 
కౌ 

అనా లానా లల్ల. 

1. టా. లి. పు, భాం, డ్. నం. 154951, ఆర్. నం. 1148. 

ప, తేం. సమ, శే. నం. 476 _ 477. 

లె. అడయారు ది. స. (గం. జి. నం, 74రిర్క. 

ఆర నం. 82 (ఇ) 11, 82 (ఎఫ్) 7 
(కొలయడి భేదములతో నీ మూండు నొక్క_ ((ంథము మయొక్క_ (పతులు? నే 
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తం, స, మ (ప్రతి చివర నిట్టున్న ది వ 

“ అంకితంబుగ బొవు లాటశాసనుడు 

వొంకవకా సున కావ్య భూవణుండై న 

సంబయ్య తీమ్ము(డు సరసనుడానటి 
ని ( రా 

' ఛంబరధరుండు .........రచియించె” 

అడయారు ది. స, (గం. లి2 (ఇ) 11 (పతి చివర నిట్లున్న ది ఏలా 

“ఘునమెన మోహనా నును నినదాంకు (!) 

సంగీత సాహిత్య సరస కోవిదుడు 

వినుతి కెక్కిన సిద్దవిభుని నందనుడు 

పరువడి యల్ల మాంబా తనూభవుండు 

శంబయ్య తము డు నరనుణె నటి 
_ ఈ 

శంభు వీరుండు నీ శంభుని కృపను 

తనర కరా తార్టునయ మునరంగ 

వ-దిణయించణె...,....... ౪.౪ 03 

అడయారు కి&ి (ఎఫ్) 7 (పతిలో * అంక్షితంబుగ బొమ్మలాట 

ఇాననుండు ”” అన్న ముక్క. యధికము. 

(పా, లి. పు, భాం. కన్నడ (గంథావళి డి. నం. 1169 కరియ 

బంటన కథ యక్షగాన (పతి చివర (గంథక ర్తనుగూర్చి యిట్టున్నంది :- 

౮. .... బొంబయాటదరాయ 

శంకర వరనుళ్ల చరణ నేవకను 

ఫఘునవాద మోహాన కవి బిరుదాంక 

జననుత సంగీత సాహిత్య నిపుణ 
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సిద్ధయ్య డణుగ (పసిద్ధ నాయకను 

సదరు) గుణయుత సంబయ్య ననుజ 
ధ్ "గ్ర స 

అంబుజ వదన యల్లమ్మ నాత్శజను 

ఫంబరారియ భక సంబయ్య eee వ 
పాన 

మోది యుదాహరణముల వలన మోహన కవి బరుడాంక! 

డును బొమ్మలాట వశాసనుయ నై న సిద్దయ్య శకెల్ల మయంనదు సాంబయ్య 

లేక సంబయ్య, శంబయ్య సంబయ్య, నంజరధరుండు శంభుపఏరుండు నను 

వారు ఫృతులనియు వారెల్లరకు నీ కిరా తార్టునీయ రచనతో సంబం 

ధము గలదనియు. 'దెలియుచున్న ది. ఎల్లమ సిద్దయల స్మత్రుండును 

సంబయ్య యనుంజుండును నైన బొమ్మలాట సంబయ్య "లేక సాంబయ్య 

రచించినవి గా' కరియబంటనవిజ నము,! సారంగధర చరితము 

నను రెండు కన్నడ యత్షగానములు గన్నట్టుచున్నవి. అతండే యీ 

కరా తార్జుసియ య. గా, ను రచించి యుండుననియ్యుు నండతేనికి 

సోదరులును గొంత కొంత తొ డ్పడియుందురనియు, దలంపవలసి 

యున్నది. ఈ బొమ్మలాట సాంబయ్య క్రీ. న, 1750 (పాంచేము వాయగా 

“ కర్తాటక కవి చరిత” తృతీయభాగమునం జేర్కొనలుడియున్నా య, 

ఇరదలీ కథ (వసెద్ధ మనది. అల్ప దోపములున్నను రచన 

కడుచక్కా-నిది. సంభావణ 'లక్కువ. తెనుంణగుదన ముట్టిపశుచున్న ది, 

తాన పథానములై న దరువులు, "కుట్ర అర్ధ చర్మదికలు, భవళముల, 

ద్విపదలు, కోొలంది పద్యములు, చిన్న సంధివచనములు గలవు, 

(గ్రంథము యక్షగానమని వెర్కొనంబడినది. లేపాశ్నీ వరభదస్తుతి 

1. 'పా,లి, . భాం. కన్నడ (గంధావళి డి. నం. 1169 

2 we we | ల డి, నం, 1212 - 1320. 
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యిందుగలదు. (లేపాక్షి అనంతపురం జిల్లాహిందూపఫురం తాలూకా 

లోనిది.)  ఇదికాని నాడీ బొమ్మలాట కుటుంబము వారివే బొమ్మ 

లాట (పదర్శనముల శకెక్కి_నచేమోా ! 

అపి. సిముషకసి రామయ్య 

జల్కకీడా విలొసముు 2* 

(గంథక ర సామంతేకుజు (గోదావరి జి. అమలాసురము తా.) 

(గామకరణము, _ నిమువకవి లింగరాజుగారి పుత్రుడు. రామేశమని 

యితేని నామాంతేరము. ఇతని కృృత్యంతరములు రామలింగేశ్వర 

శతకము, విష్షుసం వేద్య రామేశ్యర పూజా విధానము, “ ఈ(గ్రంథము 

సుమారు నూటయీంబది సంవత్సరముల. క్రిందట జేయంబడినది. ”’ 

((గంథ (వకాశనకాలమునకు, అనలా (గ్రంథకర్త (. శ, 1755 

(పాంతము వాండగు చున్నాడు, ఈ విషయము లీ (గంథ (ప్రకాశకులును, 

(గంథక ర “మా తేండిగారికి మాతామహు లని చెప్పుకొనిన 

వారునగు మాచిరాజు నారాయణమూ ర్తిగారి వీఠిక వలన డెలిసినవి. 

(గంథాంత గడ్యనుండి యీ నిముష కవివారు హరితస గో(తులని 

వెలిసినదిం 

శ్రీకృష్ణుని గోపికా వస్త్రాపహరణ మిందలికథ. _ భామ సల 
శ్షణమైనది. శైలి సామాన్యమైనది. ఇందు దరువులు, ద్యిపదలు, 

శమ్మదితము ;--- ,శరాషణీ ము. శా, అమలాపురము మొదటికూర్చు 1908, 

7 
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పద్యములును గలను. _దరువులకు రాగతాళములే కాక పల్లవి, అను 

పల్లవి, చరణములు ననంగా సంకీర్తన లక్షణ (ప్రక్రియ నిరూపింప( 

బడినది. ఆనంద _భైరవిలో నొక యేులయు, (త్మిశలఘు తాళ 

మును విశేషములు, ఇది యక్షగానమనియ్సు శృంగార(ప్రబంధమ వియుం 

జేర్కూనంబడినది. 

24. పెరిసాటిన్సృసింహరాజు 

ఊఉఊమాసపరి ణయ ము:* 

పతేద్గంథ కర్త ల్యే విషయము సందిద్ధము. ఒక(పతిలో విరి 

పాటి నరసింహ ధరణి కాంతుండనియు నింకొక (ప్రతిలో వావిరిపాటి 

నృసింహధరణి కాంతుడనియు నున్న ది. అవక తవక్రగానున్న (గ్రంథాంత 

గద్వ్యులో లవణామాత్య విశ్వనాథ కవి నామము లొక రెండు కన్పట్టు 

చున్నవి. ఇందెవరు (గంథక ర్త లగుదురో నిశ్చయింపవలను గాకున్న ది. 

(గంథరచనా కాలమున కొకమేర నిర్ణయించుటకు మూత్ర మొక 

యాథారము గన్సట్టినది. అది డి. నం. 1836 (పతి విలేఖన కాలము. 

అది సర్వధారి మాఘశుద్ధ చవితి శుక్రవారము, ఇది డీ. స్ట్ 

10-2-1769 తేదీకి సరిపోవుచున్నది. (గంథరచన యంతకు ముందు 

జరిగియుండునని మూత్రము వెప్పనగును. 

* (చొ, లి. పు. ఫాం. డి, నం. 19838, అర్ , 1141 
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కథ (ప్రసిద్ధము, మార్పులు లేవు. రచన పరళ (గాఎధిక ధోర 

ణిలో సాగినది. వేలవము, బహుదోవజుపము. ఇందు ద్విపద సా లె 

క్కువ. తొళ (పథాశనములుగాం నాన్ని దరువులు, గద్య పద్యములు, 

"రండర్థ చందికలును గలవు. య. గా. అని వేక్కొనయిడినది. 

ఓలి, గోగులసొటి కరార్ణునాథకపి 

మృత్యుంజయవిలానముఃః 

ఇతండు గోగుల పాటి సూరయ పౌతుయ. గారమాంబా 

బుచ్చనామాత్యుల పు(తుండు. వెంకన్న కామన్న లనువారి క జుండుం 

వింహాోచల శ్రీరామ తిన్ధాదిత్నేత్రముల నాణార్యక త(ము నిర్వహించు 

చుండిన తిరువముల పెద్దింటి సంపత్కు_మార వేంకబాచార్య డేశికుని 

శిష్యుండు. (చూ. మ్బ. ప్ం (గంథాంత ద్విపద, గద్య ). ఇతండు 

ఏ శాఖపట్టణమండలము విజయనగరసంస్థాన దేవస్థాన ద్యోగి. గజపతి 

నగర సమిీపముననున్న చేవులపల్లి (గోమనివాసి సింహా(ది నార 

సింవాశతేకము, వోరసంవాదము లేక లక్షీ శ్రనాగాయణ విలాసము 

ననునవి యితేని కృత్యంతరములు * “ ఈయన యిప్పటికి 150 సం.ల 

(కిందట నుం జెడివాడు, విజయనగర సంస్థానికులయిన మొదటియానంద 

'రాజుగారీయనకు పోవకులు”* అని విశాఖ పట్టణంజిల్లా వృత్తాంత 

* ఇది పలుతేడవలు ము, దితేవెంనది. అందు రెండు (పచురణులు 

1. (శీరంగవిలాస ము. శా. మదరాసు, 1907 

ఏ. ఆంధ నిజ్ఞాన సమితి. విజయనగరము, 1941. 
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సం్థ్గహము ( పుట 182 _ 188) లోం గలదు, ఆ (గ్రంథ [పకటన 

కాలము (క్రీ. శ. 1888 అనయా కూర్శనాథకవి కాలము 1788 (ప్రాంత 
మని కేలుచున్న ది. అతండు మొదటి ఆనందరాజు పోవణలో నుండే 

ననలా (మృ. వి మంగళమున “విజయనగరదక్షులగు గజపతిరాజులు 

స రింపంబడిరి) నా రాజు రాజ్యకాల మగు 1757 —59 (అ) ప్రాంతమున 

గూడ నుండెను, అతనితరువాత 1759 లో రాజ్ఞమునకువచ్చి 17945“ 

జరిగిన పద శనాభ యుద్దములో (ఆ) నిహతుండైవ రెండవ విజయనామ 

రాజు “(క్రీమ త్తిరమల పెద్దింటి సంపత్కు_మార వేంకటాచార్య చేళి 

కోపదిష్ట నారాయణాస్టావరీ మంత్రపారాయణుంి” డని చటాతిలక్షీ 

నరుసు రచించిన పద్శనాభ యుద్ధమను (గంధమున (ఇ) గలదు. 

ఆయాచార్యుండే కూర్యనాధ కవికిని గురువని యతేని మృ. వి. న స్పష్ట 

ముగాం గలదుగదా. అందుచే. గూర నాధుణడా విజయరామరాజు 

కాలమున గొంతవబకుండి యుంజెనని తీలంపవలసియున్న ది. అనయా 

నతడు 18వ శతాబ్ది నడుమ విశ్తేమకాలము జీవించి యుండును. 
డీ శ 1800 నాటికే యీతని మృత్యుంజయ విలాసమునకు మండ 

లాంతరములందును వి శేష ప్రచారము గల్లినట్టు తెలియుచుండుటచే నది 

1750 | పొంతేమున రచింపంయుడియుంకునని యూహీింపం దగియున్న ది. 

నివ పార్వతుల కల్యాణకథ యిందలి యితి వృ త్రము. 

మృత్యుంజయ విలాస మని వేరు పెట్టుటలోం ' (బ క్యేకత యేమియు. 
e373 లి 

* ఈ వివరములు (శీ అడిదము రామారావుగారి విస్మృత కళింగా(భ్రకవుల 
చరి(త్రమునుండి యొజులగ_నెనది. 

(ఆ) (అ) చూ, విశాఖజిల్లా గాజిటీకో - పుట 8809, 

(ఇ) "పెద్దాపురము (లీ వత్సే వాయి రాయజగ పతివర్శ గారి చేం (బుకటితము. 

ము[దణ :-- లత్రీ (పిటింగువర్కు్సు, కాజమండి, 1984. 
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గానరాదు. ఈకథలో నాయకుని మృత్యుంజయ నామము సార్ధ 

కముగాదు. ఇందలి కథా (పణాళిక కాళిదాసీయమున కంత విలక్షు 

ణముగా లేదు. కాని శివుని యొజుకత వేషము కటికమువంటి 

భృంగిరిటి హోస్వ పాత, గంగా గారుల సవతి మచ్చరము యక్షగాన 

మని వేరు పెట్టినందుల కిందు. జేరిన విశేషములు. 

రచనా గౌరవమును *ట్లి మన యతఠుగానములలో నిది యొక 

మేలు బంతి. కాని యది పద గుంభనలలో, వర్ణనలలో, సంవిధథా 

సంయాజనలో. (బబంధ(వాగల్బ్యము నంతటిని బుణికి పుచ్చు కొన్న 

టిది. ఇందు. (బబంధములందువలె నాళ్యాస విభాగము (మూడు, 

(పత్యాళ్యా సాంతేమునను స్తుతిపద్య కవి గద్యలు నుండుట గమనింపం 

దగినది. ఈయాగశా(స విభాగము, నిరచనా ఫక్కియు యక్ష 

గాన (పృక్రియకు సహజమెనవికావు. కాని రూపక కళయు గేయ 

ధర్శమును గూడ నిందు. దగినంత గలదు. (గంథక ర యెత్సుగడలో 

దీనిని యశ్షుగానమని వేర్కొని యున్నను జివరికి వచ్చుసరికి. దన 

రచనాధోరణి నొకపరి సింహావలోకనము వేసికొని నట్లున్నాండు., 

మజుల యక్షగాన మనుటకు మనసొప్పక “ నాకుందోంచిన: యట్లు నవ్య 

కావ్యంబు రచియించితి ? నని యొక (క్రొత్త త్ర వేరు పెట్టినాడు - “ నాటక 

గేయ (పబంధ ” మని, అందుల శెంతయుందగి యున్నది. అర్వాచీన 

యత గాన కవు లావేరినే యా [వశ్రియనే యాదరించిన వారును 

గొందబు గలరు. వారి కృతులపై దీని (ప్రభావము బాగుగాంబడినది. 

ల 

(అది ముందు నూ చింసంబడును) ఇందు బసిద్ధ రాగ తాళములలో దరు 

వులు, ద్విపదలు, వానితో సమాన ప్రతిపత్తి తగల పద్య గ ద్యములు, 

సం. లోకములు, చూర్జికోలు, దండకములు రగడ, కొట్న ముల 

పాటు గారీ కల్యాణము, “శోభనము, గలను, ఇది (ప్రదర్శన ెక్కినదని 
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సన్న వినవచ్చినది కాని యున్నదున్నట్లుగా నిది (వదర్శన నౌల 

భముగల రచన కాదు. 

26. ఉత్తరరంగకపవి 

భకాం[ఘిరేణుచరితముకో 
ర 

కవి గుణించి వివరములు తెలియవు. ఈగంథము రచనా 

కాలమున కొరక మేర సిర్హ యించుటకు మాత్రము డి నం, .9890. (పతి 

విలేఖన కాలము శరణ్య మైనది. అది ఖర మాఘ శుద్ద పంచమి -__ 

ఆదిత్యవారము. ఇది క్రీ. శ. 9-2-1772 తేదీకి సరిపోవు చున్నది. 
(గంథరచన మంతేకు ముందు జరిగి యుండవలెనని మాత్రము 

చెప్ప నగును. 

ఇది (పసిద్ధాండగు విప్రనా రాయణుని చరిత్రము. అత. డటివమున 
తొండరడిప్పాడియాళ్యా రని వ్యవహృతుండు. “ తొండరడిప్పొడి” క 
సమానార్థక మే భకాం[ ఘీ రేణు వన(7ా. 

ఇది నాటకమని వేర్కొనంబడీనది. ఇందు [గంథారంభమున, 

జోళరాజు “ నాస్థాన సంతోవీ ” యగు “కోలశేతని” రాక చెప్పం 

బడినది. (ఇది కాని దశ్షీణ దేశమున బుట్టిన (గంథమా యని చిన్న 

యనుమానము తేగులుచున్న ది.) 

* 1. ఆం. సొ, ప. 2974. (ఛ, శే, విలానమని యున్నది.) 

2, (ఫా, లి. పు. భాం. డి నం. 1912, 1980. 



ద్వితీయభాగము రర 
/ 

చవిగొల్పు రచన మిది. సలక్ష,ణమైనదయ్యు. జక్క-ని వాడుక 

నుడిగారపుసాంపులు గులుకుచున్నది. విటకంటక్రి విపనారాయణుని 

శిష్యుండగు వికటదాసరి (పసంగములందు హాస్య స్వారస్యములు గలవు, 

వాలకముల వర్ణనలు, (పసంగములు జాతివారా చమత్కారవారువు 

లుగా నున్నవి. ఇందు (ప్రసిద్ధ రాగ తాళములలొ దరువులు, ద్యిపదలు, 

గొలంచి పద్యములును గలవు. వచనములోంగాడం. వాతల (ప్రసంగ 

ములుగలవు, 

శీ 

హ్ /, అకల౦క్రీకృష్ణ మార్యు(డు 
ఇ 
/ 

కృష్ణవిలాసము: 

(గంథక ర నృసింహగురునిపె త్రుండు. లక్ష్షుమా నృసింవా 

గురుల పుత్రుడు. ఆప స్తంబన్యూత్రుడు. సింగరాచార్య (శ్రీ రఘు 

నాథభట్టరార్యుల శిమ్యండు. కవి నివాసము వినుకొండనీము. ఆనీములోని 

కొమ్మాలపాటి ( నరసారావుపేట తా). కోదండ రాము. డతని కిష్టదెవ 

తము. అతడే యేతత్యతిపతి. కొమా +లపాటి. పురాధిపతియు 

2 ఆం, సొ, ప. నం. 8047 -- జలకీడా విలాస మను ోశేవిలు?” తో 

నున్నది. ఇందు నడుమ నొక ప్యత్రమున “రుక్మిణీ కల్యాణము -- యక్ష గానము ?? 

అని యున్నది. కృష్ణజన న్యాదుక్మిణి కల్యాణపర్యంతమిందలి విషయము, కాని యిం 

'దెచ్చటను జల(కీడా(ప్రస కి కానరాదు. దీనికిం గవిపెట్టిన పేరేమో తెలియదు. ఆది 

తెలియయుడాయక దీనిని కృష్ణవిలాసమని వ్యవహరించుట లెస్ఫయనుకిొంము ను. 
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మన్నె హంపీర పాపన్న భూపతి ' కిని బుచ్చి మాంబికకును బ్యుతుండునె న 

గుమ్మడ పురముణ రా జేతశ్యు తి (వో తృాహకుండ, (ఈ విషయము 

లీగంథము నుండియే యెటుం నై నవి) క అప్పనూర్యుయ  (పౌఢకవి. 
ఉద్గండపండతుండు. ధనురింద్యావిలాసము శకుంతలా పరిణయము, ఏ పె పు 
కమ్మాల పాటి దండకము ననునవి యితోని కృృశ్వ్యంతరములు. బ్రతని 

ధనుర్విద్యావిలాసకృ్ళతి | పేరకు'డగు | కృష్టానేని తిరుపతిమ్యూపతి (క్రీ స్ట 

1775 దా(శనున్న వాడని శీ వేటూరివారు తత్సీఠికలో నిర్ణయించి 

యుండిరి” మతి యీకృవ్వ్యమార్యు. డ్యాపాంతమున నున్న శ్లేక దా. 
or) రం) 

ఈగ౦థమునందు దేవకి పెం ౫ం౦ంసు(కు క త్రీనొలు దూయు 

టతోం గథారంభము. చక్కని యెక్తుగడ, కథ రుకి లీ కల్యాణము 

వణకు నున్న ది. (ఈయసమ(౫|పతిలోం గల్యాణ కాండ లోవించినది. 

ఇందలి రచన కకు (పొౌఢ మైనది, అర్థచమ త్కా-ర శ భలం కార 

చారువై నది. మనోజ్ఞ జాతీయ తా (పకృషమెనది. ఇందు. వివిధ 

(పసిద్ధ కర్తాటక హిందూసాని రాగ తాళములలో దరువులు, ద్విపదలు 

పద్భ్యుములు, ఒక చరా సిక, జోలపాటయు. జాల యేలలును గలవు. విరళ్ళ 

(పచారముగల జంగల రాగము, జుల్య తాళము నిందు బయు కృములుః 

కరాగ్రడ్ల పద్య” మను చేర నదిపద్యముకాదు రాగ తౌళ్గము లుడాహా 

రింపంబడి దరువువలె నశుచు నొక రచనావిశేవమిందు ద్వివారము 

(పయు క్క మెనది. 

1. “చెన్నూర్ Aas శృంగార సుధా సముద పూర్ణ చంద్రోదయ 

_పబంధము. ( (వా, లి. పు. భాం, డి, నం. 848) కృతిపతి ముతండే. ఆం. క. 

న శోభనా దిక వి "కాలము నిర రయింపంబడ లేదు. 

2 ధ. వి. — (పా, లి. పు. భాం. [పచురణ, 19650, 



ఏ5. (జూలకంటి)నారాయణకవి 

కొమ్మాల పాటి రానూయణ ము ౫ 

(సుందర కౌండము) 

ఈనారాయణకవి యింటిజేరు తెలియదు. ఇతండు జూలకల్లు 

నాసి. జూలకంటి గోపాలుం డీతని కిన్షదెవతేము. (తివర్షవె షవుండు 
రు. రా ౯ 

(వైశ్వ వై ప్లవు(డు ?) తండి గుర్వన. ఇతండీకృతిని ““ శ్రీమద్దుమ్ము 

డపు రమణభూమోశలలామసతత పూజితులి డగు కొమా ల పాటి 

సీ తారామసామి కంకితమిచ్చను. ఈగుమ్మడపు రమణరాజే తత్కతి 

(వేరకుండు కావచ్చును, ఇతండే అకలంక (శ్రీకృష్ణమార్వుని శ్రీకృష్ణ 

విలాస కృతి పోత్సాహకుండును. అతండు క్రీ.శ. L775 (పాంతమువా(డుగా 

శ్రీ వేటూరి వాని ధనుర్విద్యావిలాస పీఠికలో గలదు. (ఇది పూర్యోక్క 

విషయమే) అనంగా నారాయణకవియు నాకాలము వాండే యగును, 

ఇందలి కథ ప్రసిద్ధము. రచన చక్కనిది. (పసిద్ధరాగ తాళము 

లందు దరువులు, ద్విపదలు, పద్యములు, సంధివచనముల వంటి వచన 

ములును గలవు. నాటకీయతే గలదు, (గ్రంథము యతుగానమని 

వేర్కానంబడినది. 

* సొ. లి. పు. భాం, ఆర్. నం. 671, 

రి 



29. దినవహి ఓబయముం(తి 

గరుడాచదలపిలాసము:* 

ఇతనితం[డివేరుకూడ నోబయ్య యే. తల్లీ చెన్నమాంబ. ఇతయ 

నందవరము 1 కరణము. ఇం తే యితీనిగూర్చి (గ్రంథమునుండి యెజుల 

వై నది, ఈ కవ కాలము నిర్ణయించుటకు దగిన  యాభారములు 

లభించుటణేదు. కాని రచనా (పక్రియనుబట్టి చూచినచో యక్ష గాన 

పరిణామచర్మితలో నిది మిక్కిలి (పాచీనస్థ్రితిని సూచించుచున్న ది. అచ్చు 

మచ్చిది నుగ్రీవ విజయ రచన్నాపణాళికను బోలిన బే. వెనుకటిదినము 

లలో సు గీవవిజయముకంకెను నిది |పచుర (పచారమును వహించి 

యుండెను. యక్ష గాన వాజ్మయ పరిశోధకులలో న్యగతస్పరులగు 

కీ చే. పంచాగ్నుల ఆదినారాయణ ఆా(స్ర్ర్రై గారు “ఈ కాలమున 

నునకు లభించుచున్న యక్ష గానములలో నెల్ల మికి,- లి ([పొచీనము 

లై నవి గరుడాచలము నీలాచలము ననునవియె ... గరుడాచల నీలా 

* ఇది 1872 లోనే ముద్రిత మెనదని ఆం, వా. సూ. లో6 గలదు. 1925 లో. 

(బకటిత మైన వావిళ్ళవారి (పతియొకటి చే డుపలబ్రమగుచున్న ది. కాని యము(దితాం(ధ్ర 

(గంథ భాండాగారము లన్నిట దీనిలిఖత [పతులు గలవు. ((పా. లిపు, భాం. డి, 

నం. 1864 1868, తం. స. మ, కే నం. £79 — £80, ఆం. సా. ప. నం 245, 8680) 

వానికిని వాఏళ్ళవారి (పతికిని కవి విషయముగల (గంథాంత ద్విపదలో. గొంత భేదము 

గలదు. ఆ విషయమున లిఖిత(పతులే (గావ్యాములు, 

1. ఈకృతి గరుడాచలము లేక యహోబలమునకు సంబంధించినదగుట, అహో 

బలము కర్నూలు మండలముననున్న దుగుట నీనందరవరము కర్నూ లుమండలములోనున్న 

నందవర మే యనుకొంటిని. కాని (పస్తుత మా నందవరము కరణము గారగ్య శ్రీఅబ్బాయి 

వెంకటసుబ్బయ్య -గారానంద వరము కరణాల వంశావళిని సంపతించియచట ళా, శ. 

1058 లగాయతు నేంటివజకు దినవహి వారు లేరని తెల్సి నారు, 



ద్యితీయభాగము ర్ం 

చల నాటకములకంశు (పాచీనములై న యక్ష గానములు తదితరము 

విపుడు గానరావు ” అని వక్కాణించియున్నారు. * 

వారది ర్ముదకవి సుగ్రీవ విజయము నెజీగియుండి యన్న 

మాూటయీ అయితే అది గరుడాచల రచనా ఫక్కికను బోల్చిచూచి 

వారుచేసిన యూవామాగశ్రమే. ఇప్పటి క గరుడాచల రచనాకాలమున 
కొకమేర నిర్ణ యించుటకుమూ(త మే యనువుపడుచున్న ది. అది డి. నం. 

1867 (పతివి లేఖన కాలము - సౌమ్యనామ సంవత్సర జ్వేవ్షశుద్ద చతుర్థి 
3 ధి థి 

గురువారము. ఇది (క్రీ. శ. 26-5-1789 కి సరిపోవుచున్న ది. 

(గ్రంథ విషయము :- (ప్రహ్లాదుని కోరికపై లక్షీగ్ససమేతుండై 

వేదాచలమున విడిసిన నరసింహు.జొకపరి గరుడాచల విహారమున 

బయలు చేజుట - అక్కడ నొకచెంచెతను జేబట్టుట, - లక్షీ నరసింవాుల 

నడుమ నారదుని కై లాటము - నరసింహుడు చెంచెతతో వేదాద్రికి 

బయనమగుట- బెట్టుసరిచేసిన లక్షీ థైబేవి నెబ్లటో సమాథానపణచుట- 

అంతలో. జెంచెత తండి శిఖనాయకు(డు తనకూంతును లేవంపీసికొని 

పోయెనని నరసింవానివై నె త్తివచ్చుట - నరసింహుండోలిగట్టి వారితోం 

గలిసిమెలిసి చెంచుహోేబండగుట - ((కాంజ వెంకటా(ది వాసంతికా 

పరిణయమున నరసింవాుడు చెంచెతేను_ జేపట్టుటతోసరి మణీ యా 

రెండ నభుట్టము లేదు. 

ఇందు దరునవులన్నియు. దాళ (పథానములై మంచి పరువుగల 

నడకతో సాగినవి. అట, వక్క త్రిపుట, రూపకము, జంస్కె కుజుచ 

జంపి తాళములు వాడంబడినవి. ద్విపద లాఖ్యానశై లీ పరములుగా 

నున్నవి. సంధి (పయోజనాత్మకములగు వచనములు తేఅచు, కంద గీత 

ల వారి వ్యాసము “ యక్షగానము లేక జక్కు_లపాటలు, -- ఆంధప త్రిక 

దుర్మతీ సంవత్స రాది నంచిక, 1931. 
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పద్యములు విరళముగా. (బయు కృములు ; వలలు, శోభనము, ధవళ 

మును గలవు. ఒక కందముతో [గంథారంభము, - జంపెలో షన్ట్యుంత 

ములు, ద్విపదతో (గంథాంతము. రచన చక్కొ-నిది. (గంథము యక్ష 

గానమని వేర్కొనంబడినది. 

డాం అగా నా ాణాణానా 

ఏ0. ఖఫవుసింగికపిరాజు 

రాణీరాజవపవిలాసముు :* 

9 
ఈ [గంథక రృ వేచేమా యిదమిళ్ణేముగా . 'దెలిసినది కాదు. 

కాని [గంథమున. బలుకావుల భీమసింగిరాజులగు జంపన నరసింహో 

ప్పల విజయరామ భూపతులు వేర్కొనంబడిరి. (గంథాంతమున “ -గ్రాణ్డ్ 

రాజ విలాసం బీగతి రచిమించిన కవిరాజును *” అని మ్యతము గలదు. 

ఈకవిరా జెవండో భీమసింగి (పాంతమువాలడె యుండును. ఆ రాజులే 

తత్కృతి పోత్సాక్తులై యుందురు. భీమసింగి విశాఖమండలమున 

శృంగవరపు కోట తాలూకాలోనున్నది. దీని కనతిదూరమున నున్న 

పద్మనాభ మను (గామము నోోద్ద విజయనగర రాజసు పూసపాటి 

రెండవ విజయరామరాజునకును కుంఫిణీవారికిని జరిగిన యుద్దము 

ప్రధాన విషయముగా. జట్రాతి లత్ర్మీనర్సు రచించిన పద్మనాభ 

* చె. లి ఫు. భాం. ఆర్. నం. 5ఓ0 కేటలాగులోనిది రాజూరాణి విలాన 

మని పీర్కొా_నలయిడినది, కాని (గంథాంతమున నిది రాణీరాజవిలానమని కవిచేం 

'బేర్కొ నయబడినది. 
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యుద్దమను (గంథమున 1 116 వ పడ్యమునం జూసపాటి విజయ రావు 

రాజు పతృమున జంపన విజయ రామావనీం దు. డాయుద్దమునం బాస్లూని 

నట్లు చెప్పంుడినది. అందే 278 వ పద్యమున జంపన అప్పల రాజను 

నతండు యుద్ధమున నిహతుండై నట్లు గలదు. ఈ యుద్ధము క్రీ శ, 

1794 లో జరిగినది. * కాయా నీ(గంథము 1794 నం. న కించుక 

పూర్వము ర-చింపంబడ్ యుండినట్లూహిం౦పంబడుచున్న ది. 

(గ్రంథ విషయము :-- మగ ధ రాజపుతి స్యయంవరమునం గాన్నీర 

పతిని వరించుట -- అతంజొకనాండు మృగయా విహారము సేయం 

బోయి వనమున విహరింపవచ్చిన వైశ్య శూ(ద్రముని కన్యల నిరువురం 

జూచి మోహించి వారి వీతరుల యనువుత్న్మిపె వారిని చేపట్టి యందుం 

డుట - అట నంతఃపురములో విరహవిహ్యులయగుచున్న రాణి దూతికల 

వలన సంగతి విని రాయబారము లంపుట -- అత. జానవాలిచ్చుట 

ఉండయిట్రక రాజకడకు రాణి స్వయముగా బయలు చేజబుట - 

రాజుతో, సవతులతో నామె సంవాదము -- సమాధానము. 

(ప్రసిద్ధ కర్ణాటక హిందుస్తానీ రాగ 'తాళములలో నున్న దరు 

వుల మయమెన రచన యిది. దరున్రల!| క్రింద స్వరజతులు, శబ్బములును 

బలు తౌనుల ను చాహారింపయబడినవి. పిందూస్తాని దరువులగు టప్పాలు, 

ట్నుమిాలు నుండుట విశేషము. పద్యములు చాలలగలనవు. ద్యిపదలు 

లేవు, అక్కడక్కడ హిందీభావ కొంత (ప్రయు క్షము. (గంథమంతయు 

సంవాద శె లియం బే గలను. “ రాజు వాక్యం”, య రాణివాక్యం ౫” 

మొ. పొతేల సంభాషణ వీఠికలు గలను. నాయిక విరవావేదన ఘట్ట 
గ —_— 

l. ము[ద్రితము ఎ లత్సీ (పింటింగు వర్కూ, రాజమం[డి, 1984 (పచురణ 

కర్త! (శీ వత్సవాయి రాయజగపతి వర్మ. 

2, చూ. విశాఖ జిల్లా గెజిటీకు, పుట 889. 
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మున (ప్రబంధము భావము కలాపముల పోకడలు గలవు. పారిజాతాప 

హరణ రాధామాధవ సంవాద (ప్రబంధము లందలి పద్యములు గొన్ని 
(గ్రహింపంబడినవి. కాని యీ కవి రచనయు గడు చక్కనిది, కవిచే 

నిది యకత్షగానముగాం బేర్కొనంబడ లేదు. కాని (పక్రియ యంతయు. 

దత్సదృశమైన చే; (ప్రదర్శనోద్దిష్ట మైనదని యూహీంపవచ్చు. 

లీ]. నరుకూరు నారాయణకపి 

వొరిజచాతనాటకము:+ 

కవి విశ్వక ర్చాన్వయుండు. నరుకూరి ముత్తయ్యకుం గాళ్ళ 

మాంబకు( బుతు(డు. కొండూరి వెంక టాచార్యుని శివ్యుండు. (గ్రంథము 

నరుకూరి చెన్న కేశవ ముద్రగలది. కవి నివాస మచే కావచ్చును 

(నరుకూరు నెల్టూరుతాలూకాలో నున్నది.) ఇది వెంకటగిరి (ప్రభువును 

"రేచర్లనోత్రజుండును, వెలుగోటి బంగారు యాచమనాయకుని కువూరు. 

డైన కుమారయాచము నాయకుని కంకితేము. ఈ వేరింటి రాజు 

లావంశమున6 జాలమంది గలరు. * వెలుగోటివారి వంశ చరిత్రము ” లేక 

“ వేంకటగిరి రాజుల వంశచర్మితము *” అనుగంభథము* నె 126-184 పుటల 

+ ఇది 1882లోనే ము(దితే మని ఆం. వా, నూ, లో గలదు. మజిల 1906. 

లో మదరాసు జీవరకూ ము, శా. చేం(బచురితము. 

2 శారాదాంబా విలాస ముచాయం[త్ర (పచురణ, మదరాసు, 1910 

గ్రంథకర లు :-- వెల్లాల సదాశివశాస్తు)లు, అవధానము శేష శాస్త్రులు గారలు. 
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నడువు నావంశమున 25వ తరమువాండగు కుమార యాచవు నాయ 

కుని యుదంతము గలదు. అందు 127 పుటలో * నరుకూరు నారా 

యణప్ప యనుకవి పారిజా తాపహారణమను యత్తగానమును వీరి క్రంకిత 

ముగా రచియించెను '” అనికేలదు. ఈకువూరయాచవు నాయకుండు 

బంగారుయా చమ నాయకుని తనయుండనియు నితని జననము (క్రీ. శ 

1762, పట్టాభి పేకము 1777, నిర్యాణము 1805 అనియు నందు 

గలదు. కాంగా నారాయణకవి 1777 - 18505 సం, ల. నడుమ నుండె 

ననుట నిశ్చయము. 

(గ్రంథ విషయము: కథ (పసిద్ధము. తిమ్చునగారి (వబంధమును 

జూచి తానీ నాటకమును రచించినట్లు కవి చెప్పినాడు. అడే కథా 

(ప్రణాళిక్ళకాని యిందు పుణ్యకవోకథ పరిహరింపంబడినది. సవతి 

కయ్యము ఘట్టము (పపంచింపంబడినది. రాధపాత్రకు. (బస కి గలదు, 

రచన చక్కనిది. దీనిపై భామకలాపము (ప్రభావము, నరాగచీన పారి 

జాతే య. గా. లపై దీనిపభావము నతిమూ(తముగాం గన్సట్టును. 

ఇందు కాళ (ప్రధానము.లె న దరువులు, ద్విపదలు, పద్యములు, కందా 

ర్దములు, / తార్థములు, వలలు, అర్ధచందిక లు నోఛభ నములు, శ్లోక 

ములు, చూర్థికలు మొ. రచనా విశేవములు గలవు. సంధివచనము 

లావేరం బేగ్కొ-నబడినవికలను. పాతల సంభావణ వీఠికలు, పాత్ర 

లను వారీవృ త్తాంతము గుజించి పృచ్చించు మాధవివంటి పాత హాస్య 

గాండనుచేరం గలదు. బాండు పాత్రల(ప్రసంగములకు వరడిిలు వేయుట 

విశేషము. పాత్రలు వవేశింపలోనే స్వీయోదంతమును (బకటించు 

కొొనుటగలదు. ముఖాముఖ సంభాషించుట గలదు. ఇది నాటకమని 

కవిచేం బేర్కొనయుడినది. నాటకీయత (పన్ఫుటముగాగలదు.. ఇది 
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(పదర్శనములందు విశేవ(ప్రణారము గాంచినది. దీనికి “ఆటభాగవతి 

మనియు. బేరుగలదు.* 

న గననాననా నుమవటానా మ 

ఏల, లింగమూర్తి కపి 

శివ సారిజశాతము:'* 

కవి గుజించి వివరము లిందుంబెలియనాను, (గంధ (పతీ 

(డి. నం. 1944) వితేఖనకాలము “ విశ్వావసు సంవత్పరం భ్యాదపద 

1 చూ. (పా. లి. పు. భాం. ఆర్ నం. 560. టి 

(పత్యంతరములు :-- (పా. లి. పు. భాం. డి. నం. 18991900 తం. స, మ. 

శీ. నం. 468 సత్యభామకథ -- కర్త పేరిందు! గాన రాదు. .కాని యిది నరుకూరి పార్ 

జాతము భాగ మే. తం. స. మ, కే, నం. 187 రాధ కధ, అం సొ, ప. నం 178 గొల్ల 

కధలోను నరుకూరి చెన్న మ్యుదతోనున్న దకున్రలు గలవ్ర నారాయణకవి గొల్ల 
క లాపముగవాడ రచించి యు౨డెనా 

* (టా, లి.,ఫ, భాం, డి.నం. 1944--ఆర్ .నం. 1157. (పొలి, పు. ఫాం, 

డి. నం. 1945-ఆర్ . నం. 1197 కూడా శివ సారిజాతే మే. ఇందు (గంథక ర్త పేరు 

కానరాదు. ఇది పెదానికంయు వేని శేటలాగులో. గలదు. 

న్వుతంయత (గంధము కాదు, 

కానియది శేవలము 

తత్క__._ర్హ యెవడో లింగమూర్తి (గంధ భాగములనే 

బాగుగా సంగహించినాండు. ఆ పడ పద్యముల నే యించించుక మారుటకు (బయ 

త్నించినాండు. 

ఆర్. 116745, 51, 57, 59, 62, 68, 64, 67, 72, 106వ పుటలలోని 

ద్విపదలను, పద్యముల ను- . 

ఆర్. 1197— 18, 1, 4, ౯,8, 10, 12, 18, 16వ స్రటలలోోని డిగపద 

లతో. వరుసగా బరికీలించినచో నా పోలిక స్పృష్టపడగలదు. 1157 లోని గొల్ల భామ, 

నింగీ సింగళ్ల (పసంగములు మొ. 1197లో విడువంబడినవి.) 
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శు. 6 శుక్రవారం” ఇది (క్రీ. శ. 9-9-1705 శేదీకి మాత్రమే సరి 
రవం అనంగా గవి యంతకుయబూర్వుం డనవలెను, రచనా 
సనోరణిని బట్టి చాచిన యతేంశంత సూర్వు(డనివించుటలేదు. 

(గంధపుజుత్తుగడ యేమిటో ౫జిబిజిగానోన్న ది. ముదట 

“ బాలరుద వేషము” (ప వేశము. అతనిని వెదకుచు బార్గతిరాక. నరు 

వాతనొక “ బై రాగివేవము ” (పవేళించి హిందిలో. (బసంగించును, 

తదుపరి యొకచిన్న గొల్లకలాపము. నుంకరి శ్రీగిరి (గొ. క లలో 
సుంకరి వేరు క కొండయగాం (బసిద్ధము, గొల భావమతోం జెయిముట్ల్టు సర 

సమువేయంబోలగా నామె య కనా వచ్చును. అంత * ఎటుకల 

వేషము ”- పార్వతికిం (టీయుడు (పసన్ను (డగునని యెబుకచెప్పూట- 
సింగనివర న, (ప్రసంగముగ లను. తరువాత “ చెంచెత వేవము ” న గౌరి, 
య చాలక్ వేషము న గంగ మీనాక్షీ, వదా శమీ కనక్రదుర్లయును 

వారెవరో శివుని వెదుక వత్తురు. “రుద వేషము” వారిని వెదుకవచ్చును. 

త. నాయికానాయకుల విరహవేదన, సంవాదములు, అలుక తియాగ్గీరిం 

పులు, సవతుల కయ్యముసాగినవి. (గంధము వేరు శివపారిజాతమే కాని 

యిందు పారిజాత పస క్రి లేదు, అసలు పారిజాతకభ సవతి మచ్చరము 

నకుం బేర్చడ్లది. కాయబట్టి యిందును శివ సతుల సవతిమచ్చరము వర్షి త్ర 

మైనదికాంబట్టి యా వెరుపెట్టబడినదనియూహింపనగును. మొదటలభథా 

సంవిధానములోను రచనలోను లగువు బిగువులు గానరావు. రానురాను 

షోచ్చినవి. ఇందు గొల్లభామ కథకు బొత్తుగా. [బమేయములేదు. 

((పతివిలేఖకుల దోపుడు లేమైన నిందుగలవేమో 1!) ఇందుయబదములు, 

ద్విపదలు నెక్కున. తదుపరి పద్య సంఖ్యయు నందు వీస సంఖ్యయు 

నెక్కువ. వచనములు కొద్ది. సం, క్లోొక్రములు (కొన్ని ప్రసిద్దములే), 

చరార్జిక, యాలలు సారంగపదము గలవు.  [గంథమెక్కువగాం 

9 
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బ్యాతల సంభావణలలోనే సాగినది. (ప్రవేశ సమయమున. బ్యాతలు 

స్వవిషయము మును చజెప్పుకొనుటయు నిందుగాననగును. రచన నిగ్గుష్టము 

కాదుగాని చతురముగాసాగినపట్టు నిందుగలవు. 

99. అ క్కెన|పగడ హ హరిదాసు 

ఇతడు “(శ్రీరామ నిశోోత్సన యక్షగానము, అమ రేశ్యర 
స్వామి బాలచాముండి అమ్మవారి ఏకాంత నేవ ”” అను చెండు యయ 

గానములను రచించినట్లును నవి (పచురితములై నట్లును ఆం. వా. నూ. 
లోలగలను, వ్రతేయు క్కుఖా కృష్ణవిలాస మను కావ్యమును రచించి 

నలును నితనికాలము 1రి వ శతా యనియు వర్ణన రత్నా కరమున 

గలదు. ((గంథములు నా క లబ్దములు). 

ఏ4. గోపాలుని సిందయ 

[ప్రభావతీ [ప్రద్యున్ను ము:* 

కవి విషయము : - గోపాలాన్యయుండు. భాస్కర మంతి 

పాత్రుడు. ఏరన మంత్రి పుత్రుడు. తల్లి యోబమ. ఆం. క. చ 

నుండి తెలిసిన విశేవములు ౩ ఇతండు నియోగి. మౌద్గల్య గో( తుండు. 

* (ఖా. లి ఫు. భాం, డి. నం. 1910. 
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కరా కార్జుసీయాంధ కావ్యానువాద మితేని కృత్యంతరము. ఈ కవి 
కరన్నూలుముండలములోనివాండు. ఈ కవి పృుతుం డెనుబది సంవత్సర 
ముల [క్రిందట జీవ -దచియుం డెను, కాంబట్ట కవి నూటు సంవత్సరముల 

(కిందటివాండు. అన ఆం, క. చ. రచనా శాలమునాంటికి) అది యథార్థ 

మగునేని కవి గ. శ. 13 వ శతాబ్ది తురీయపాదము నందుండె నన 
వచ్చును. 

గంఢావిహయము - ఇది పింగళి సూరనార్యుని (పభావతీ 

(పద్యుమ్న మునకు యతుగాన రూప పరివ ర్హనము. కథా (పణాలిక 

యథా సూరనీయముగా నడచినది. అందలి పద బంధములు, భావ 
ములును నిందలి దరువులలో విరివిగా దొరలినవి. అయినను సింగయ 
సతంత్రముగను జతురమైన రచన చేయలలండని తేటపడినది. 
ఇందు దరువులు, ద్విపదలు నెక్కు_వ. గద్యపద్యములు కొద్దిగా 

గలవు. ఎడనెడ నర్ధచందికలు, నొక్కొ_క ధవళము శోభనము, 
ఏల్క మంజరియును గలవు. దరువు లెక్కువగాం దాళ[పథానములు, 

వివిధతాళశేకులు నుండుట విశేషము. రాగము లక్కడక్కడ 
చేరొ-నయబడినవి. నూరన కృతిలోని గంగావ తార నాట్య(ప్రసంగమిందు 

లేదు. కాని దానికి “బదులు” శా పగలాట (పదర్శన వర్లన విపుల 
ముగాం గలదు. అందుప్మాతేలు తెరవెడలు [క్రమము సూచింపంుడి 
నది. వేరడ్కి (పబంధజక్కి-ణి, చిందు, కొరవంజి, జోగిణి ము. నాట్య 
భేదములు వేర్కొనయిడినవి. నటపారిపార్శ ఏక, విదాపక (ప్రసక్తి 
కలదు. (పేక్షకాగారమున రాణివాసపు వారికి (బ త్యేకపు కుర్యా 

బ్రు౦డినట్లు పేర్కొనబడినది, 

సాకార. అనానను అనయా శ గనిలో ఇల! 



ఏల. పురిజొ అ లక్షి నారాయణ కని 

సారిజాతముః* 

కవి కాళ్యపగో[తుండ. పాపయావాత్యపౌతుండు. అనంత 

మాంబానాగయా మాతుల స్య్యతుండు. తిరువుల తా తాచార్యుల 

శిష్యుండు. పాలకొండ రామభ్యూదనృపతీ తత్కృతి (వోత్సాహకుండు. 

దీనికి. కవి స(హా సృ లిఖతమైన తాళష్మత[పతి లభించుటయు, 

లేఖనకాలము చీర్కొూనయిడి యుంకుటయు విశేవము. (పగొచినర “కాల 

యు కినామ సంవత్సర పుష్య బు ౧౦ గురువారం సరి. ఫుగిజాల లత 

నారాయణుడు లిఖంచెను.”” అనియున్న ది. ఇది కీ. శ. 81-12-1618 
తేదీకి మాత్రము సరిపోను చున్నది. కాని (గంథ రచనాకాలవుది 

కాజాలదు. 

ఈ్మగంథమున శ్షీరగిరి (ప్రశంస గలదు. కృతి (_పోత్పాహకుండు 
పాలకొండ హామభ్యదనృపతి శ్షీరగిరి పాలకొండకు సంస్కృతీకరణ మె 

యుండుననియు నది రామభద్ర నృపతి యూర యుండుననియు. 

దోంచును. స్థానికముగా శ్రీరగిరియని కవుల వ్యవహారముగల పాలకొండ 

పుర మొకటి నేంటి [లీకాకుళ మండలమున నున్న ది. అది వెనుక విశాఖ 

మండలమునకు. జెందియుండినది. ఆదినములలో నీప్రతి విశాఖమండ 

లమునుండియె సంపాదింపంబడినది౪ కవియు విశాఖమండలమునకుం 

జెందినవాండ్రై యుండును. రాముభద నృపతికాలము తేలియవచ్చుట 

లేదు. కాని [క శ, 1618 నాంటికి విశాఖవముండలమున యక్షగాన 

* (పా. లి. ఫు, ఛాం. ఆర్. నం. 4శిరి. 

+ చూ. (పా, లి. పు, భాం. ఎతవార్షి క నివేదిక సం. తి--పుట 11706. 
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ములు వెలసిన జూడ లేదు. అదికాక (గంథమున మాధవి పాతయు, 

భామ కలాపము ఫక్కికయుం గన్పట్టుచున్నవి. అవి (క్రీ. శ. 1672- 

1605 (పాంతమున నుండిన సి ద్ధెంద్రయోగి సృష్టికిజెందినవి. మణి 

యొక సంగతి ఇందు కవి 'మన్నథుని నవాబుతో సరిపోల్సిన సందర్భము 

నందలి యొక పద్యముః- 

“నెలయను తెల్ల వాండు గరిణేలుగ (?) చిల్కలబారు సోలు శా 

దులు (?) సునాదమిచ్చువముగ తుమె ద పిల్లన (గోవికాండుగా 

దలశక సల్కు కోయిలలు తంబుర వాయదకాండ్లుగా నెమ 

భృలుకుడు తా సిఫాయిలుగ నావలి తెమ్మరయున్ దిభావి.గా 

బలుండు మరుండు వెలడె నబాబయి పాంథజనాల్థినేచగన్”’ 

ఇందలి గరిణిలు ((విణే ౨ |!) సోలు దాదులను శబ్దముల కర్ణము 

స్ఫురించుచున్నది కాని వాని స్వరూపము వింత గానున్న ది. వాని 

యథార్థ స్వయాపము గవర్నరు, సోల్లరులునై యుండునా యని యను 

మానము. “ తల్ల వాండు ?” శబ్లమున శ్వేత వక్షుండగు పాశ్వాత్యుండు 

స్ఫూరించుచున్నా (డు. అతనికి నబాబు తోడి సంబంధమును ద్యిభావ్. 

శబ్బము సూచించుచున్నది. అట్టి సంబంధములు, నా తెల్లదొరల (ప్రాభ 

వము మునచేశమున [క్రీ శ. 1619 నాంటి శేర్పడి యుండ లేదు. విశాఖ 
మండలమున (క్రీ. శ 1757 లో జరిగిన చర్మిత ప్రసిద్ధమైన బొబ్బిలి 
యుద్ధము కారణముగా కవివేరుు నవాబు దుబాసి మొదలగు పడ 

జాలమున కట. [బచారము గల్లినది. 1757 తరువాత వచ్చిన కాలయు్రి 

1793-99 సం. లలో. బడినది. ఆ కాలయు క్రి పుష్య బహుళ ౧౦ 

¥ స, క్రీ0-1-1799, కాని యది. బుధ వారము. మటునా౭ే కదా గురు 

వారము _ పు. బ. ౧౧. అంకెలోనో తిధిలోనో యేదో చిన్న యరమ 

రిక యుండి యుండును గాని (గంథ లేఖనమైన దిన మచే మై యుండు 
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ననవచ్చును. (ఆ తరువాతి కాలయు క్రి 1953-59, లోంజూచినను నీ 

యర మరిక తీరదు. ఎట్టయినను (గంథరచనా విషయమున నది 1359 కి 

ముందు జరిగెననుట సునిశ్చిత ము, 1799 సం. ను (గహించుట లెస్స 

యగును). అగుచో నదే కవి కాలమునగును గదా! 

(గంథవిషయము :- కవి తన (గంథమును యక్షగాన (ప్రబంధ 

మని పెర్కొనినాయ. అట బబంధ శబ్దము కావ్య సామాన్య వాచి 

మ్నాతమే కాదు. కొంత సార్థకము నై నది. చందోదయాది వర్షనలు, 

నాయిక విరహావస్థ యు, (గంథాంత పద్య గద్యములు నందులకు! 

దార్మా_ణములు. నాయిక మాధవితోం దన సొద వెళ్ళ బోసికొను 

టయు( (వీయునికడకు రాయబారములు బంపుటయు మొదలగునవి 

భామకలాపము ఫక్కిని దలంవించును. పారిజాత కథతో సంబంధము 

లేసి నాధ పాత్ర కిందుం (బస క్షి గనినది. అది యొక యసందర్భ మే 

యగును. 

ఒక విశేషము :-ఇం దాట భాగవతములందు. బురుములు త్రి 

వేవములను ధరించుటగూర్చి' సత్యభావుకు సఖి ప్యాతకు నడుమ నొక 

చర్చ సాగినది. పురుమలు శ్రీ వేషములను ధరించు టుచితముగాదని 

సఖి వాదము. భంగాళ్వ జగనో హానీ వృ త్తాంతములు చెప్పి సత్య'భామ 

సఖి వాదమునకు( (బత్యాఖ్యానము చేసి విషయమును సమార్థించినది. 

ఈ (పసంగమునం గవియుశ్హేశము పురుషులును (స్రీ వేషములను బూన 

వచ్చునని సమర్థించుట. తేగిన సందర్భము లేకున్న ను నతేండావిషయము 

నెత్తుకొని యశ్లేల సమర్థి ంపవలసివచ్చినది ! అనలా శ్రీ పొత్రలను 

బురుషులుగాక (స్త్రీలే నిర్వహించుట యు _క్రమను వాదము (క్రొ త్రీగ్యా 

గవి సమకాలికులలో బయలుదేజినదో ; లేక యక్కొ-డక్కొ-డ వీథి 
భాగవతములలోం దొలుత క్రీ ప్మాతలను శ్ర్రీలే నిర్వహించుచుండీ 
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రనియు నీ కవికాలమునాయటికి? బురువులు నందులకు. బూనుకొను 

చుండగా నచ్చటచ్చట యాత్నేపణ బయలుచేటణి యుండుననియు 
నూహిాందనశగును, 

ఈ యూహాను గవి నివాసమగు విశాఖముండలమునే పరిమిత 
ముగా నైనను (గహింపవచ్చును. ోవిశాఖపట్టణముజిల్లా వృత్తాంత 
సం్రగహము ” 180 వ పుటలో నా మండలములో నాండబడు “జన 

రంజకనాటకము” లలో * శ్రీలు, పురుషులు వేషములు వేసుకుని 

వినికిడిచేసెడి” వారని కలదు. అందే 196 వ పుటలో నా జనరంజక 

నాటకములలో. బారిజాత మొకటి యని చెప్పబడినది. అది లకీ 

నారాయణకవిదే కావచ్చును. 

పై (పసంగమునుబట్టి యిది పదర్శనోదిప్లమైనదే యని చెప్ప యై ఈ టరు = 

వలను, ఇందు. (బసిద్ధ రాగ తాళములలో దరువులు, ద్విపదలు, వచన 

ములు, పద్యములు, చూర్షిక, నోభనము, మంగళహారతి మొ. కలవు, 

అటనట నెజసు లున్నను సరసమైన బే రచన, 

ఏర. పణిపహారం ఎంబారయ్య 

కురవంజి: 

(పతి (పా, లి. ఫు, భాం. డి నం, 1855. ఇందు కవి గుతించి 

వివరములు లేను. వై (ప్రతివిలేఖనకాలము *రుదిరోథారి సంవత్సరం 
ఈ. 

మార్లలి నెల 10వ తేదీ దశమోా శుక్రవారం”? ఇది కీ. న 
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23_12-1803 కి సరిపోవుచున్న ది. కవి యంతకొకింతచ పూరు జె 

యుంనును. 

రామానుజాచాష్యుం డొకపరి కురవంజి నే పథము స్వీకరించి 

కాంచీప్పరాధిపుని పట్టమహిమీయగు అసందేవి తాయి. కడకుబోయి 

విశిష్టాదె ్యతపరముగాం బాంచ భాతిక దేహ తత్త్వము, జీ వేశ్యర మర్చ 

ములు మొ. వానింగూర్చి యుపన్యసించుటయుం బెగియ సురుమాళ్లు 

(శ్రైమహో విష్ణువు) సింగండై వచ్చుటయు సీ (గంథవిషయము.. (ఎజు 

క్తే పెట్టిన 'యకరువులో అద్దంకి సింగ రాచార్యుల వరు దొరలినది. 

అతయ (క్రీ శ 1600 (పాంతే మందుండిన ేటూరికవుల గురువు - చూ. (+ 
ఆం.క. త, 1! సం.) ఇందుం (బసిద్ద రాగములలో దరువులు, తాళ్ళ ప్రభా 

నములగు పదములు, ద్విపదలు, రెండు మూండు వృ త్రములు, సంధి 

వచనములు గలవు. వలు ముచ్చట, అల్లో నేశేళ్ళు, పాలిపదం, 
సువా(ల ధాతువు విశేవములు-రచన యొక మా స్తు. 

37. ప్ శ్వే శ్వరు 6 డు 

ధర్మవురిమాహా త్మరము: 

తికుపతి (శ్రీ వేంక కేశ్వర (పాచ్యపరిశ్లోధ నాలయము (పతి నం, 
6688. ఈగ ౧థము ప్రత్యంతరమే ఆంధ సాహితా పరివద్గంథ భాంజా* 

గారమాన “చం దరేఖా విలాసి మమవేర నున్నది. (నం. 363) అది 
(వతివి వేఖకుండు 'పెట్టన వేకు ఇందలి నాయిక చంద శేఖ. కాని “ధర్మపురి 
మహాత్యం 'జెటువలెను” అనియే కవిచేసిన కథోపకమణిక. తిరుపతి 
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(పతి యావేరనే యున్నది. ఇంక కవి నామవిషయ మొకటి శంకా 

వహము. రెండు (పతులలోను గంథారంభ ద్విపదలో “నిజకుల కర్త 

డను వాడి” నని యున్నాండు, కాని యది మొక చరేదిటి! ఆం సా, 

ప. (పతి (గంథాంత ద్విపదలో “విరచించె నీకథ వి శ్యేశ్యరుండు 0) 

అని యున్నది. అదే కవివేరు కాదను. (కాని తిరుపతి (ప్రతిలో 

“విరచించె నీకథ విశ్వేశువేరి నని యున్నది. అది పొరపాటు కాం 

దగును.) ఈకవి “అభినవ కవి రాఘవయ్య సేవకు” డని చెంటను 

గలదు. అంతకంజకెం కవిని గుటించిన వివరములు దెలియమవు. ఆం, సా, 

పం (పతివి లేఖన కాలము ; (కోధన ఒరు ళొఖ బహాుళ సప్తమి జయవా 

రము 21-5-1805. కవి యంతకుం గొంత పూర్వు డగును, 

(గంథవిషయము: గౌతమి తీరముననున్న ధర పురి షే త్రమునకు 

సంబంధించినగాథ. జైలు పురీందునికి ధర పురి రామలింగ స్యామిదయ 

వలనం గలిగిన పృతుండగు దిర్హ రాజు (పతిస్థాన ఫురాథీళకు డగు శాలి 

వాహన భూపాలుని పృుతికయగు చంద శేఖను బెండ్లి యుంకువ యగు 

కలియుగ పొన్నపూలు తెచ్చి సెండ్లాడిన కథ యది. అవి సాధించు 

టలో నత డొనర్చిన సాహసకృత్యములు నవాంతేర వివాహ కథలు 

నిందు వర్షితములు. కథా(ప్రభానమైన దీ కృతి. ఇందు. దాళ్యపధానము 

౩ నదరువులు, ద్విపదలు, వచనము, గొలందిపద్యములు, కురుచ రేకులు, 

నడలు సమలఘువులు ఉత్క-లికలు చిత్ర తాభము, రగడ మొ. రచనా 

ఏశేవములును గలవు, రచన మొదట వేలవము దోవజుష్టముగా 

నున్నను జివగకు పోను పోను చిక్క.బడినది. 

10 



ఏ5. దొడ్డినరసింహకవి 
కరియబ౦టుసిక థ:*+ 

కవి విషయము :- శంక రావార్యుల శిష్యుండుం దొడి తేక 
Gs 

దొడకొండ యాభ లేశుం డతని కిష్టదే వము సి కృతిపతియు నై నవాండు. 

గు త్తిరాజ్నమున గోట్లూరి తూస్పున “సదాళివరాయలు తాను అమ 
అలో రై Mn | 

రంగ జేసిన అగహారం” బగు. జంగాల (గ్రామమున కధిపతియు, 

నాశ్వలాయన సూ తుండు, భార దా(జస గో తుండు, ఫణయప్ప ప్పుతు(డు 

ఇ న పద్మనాభయ (గంథాంతద్విపద లోం "బేర్కొనంబడినాండు, అతండే 

తత్కతి (పోత్సాహకుడై యుండును. కవి కాలఫు టుత్తరపు మేర 

మా(తేయు నిర్ణ యిచుట కొక్క యా థధారము గన్పట్టుచున్న ది. ఈ 

కృతి (పతివి లేఖన కాలము (ప సూదూ చత సంవత్సర చెత బ ౧౦”) 

వార మను క్షము. దీనినిబట్టి కాల నిర్ణయము కుదురదు. కాని యీ 

(ప్రతివిలేఖకుడగు బమ్మహాళ్ళి నారాయణప్ప కొడుకు రామప్ప యే 

అడయారు ది. స. గం, - జి నం 74862 శతక్షంఠ రామాయణ 

యక్షగాన (పలి పిలేఖకుండును. డాని లేఖన కాలము శుక్ల పువ్వు 

౧౩ శుక వారము, అది కీ. శ, శ_తీ-1310 తేదీకి సరిహోవ్రచున్న ది. 

కరియ బంటుని కథ (వతి విలేఖన సంవచ్చేరమగు (ప్రమోదూత పై శుక్ల 

తరువాతి చే కావచ్చును. అనయా గవి [క శ. 1810 కొక్కింత ముందు 

వాడు కావచ్చును, 

+ అడయారు ది. స. (గంథాలయము -- జి నం. 174880 (కన్నడ 

మూడి గలది) 
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(గంథ విషయము :- ధారా పురాధిపతీ యగు కరియబంటు 

హళియ బీడు పురాధిపతి యగు బళ్ళాలు నాహ్యానమున హళియబీకు 

నకుం బోవుచుండలా (దోవలో. దొొండనూరిపుర మేలు నొక రక్కసి 

కూతురు పుండరీకాశ్నీ యనున దతనిని జూచి వలచుట - రక్కసి 

యతనిని జంపుట - ఆ రక్కసి శాపము దీరి వాలిని యను గంధర్య స్రీ 

యగుట - చివరికి శివుడు (ప్రత్వకుమై యతేనిని బునర్లీవితు నొన 

రుషట - తేదుపరి పుండరీ కాశ్షీ తోం గరిరాజు కల్యాణము. క్రందలి 

కథా (ప్రధానాంశము లివి. నడువు. జక్కూని నన్ని వేశములు గలను. 

ఈ కథ కన్నడ దేశమునం గడు (పచారము గాంచినట్టిది. (ఈ కథనే 

[750 (పాంతమున బొమ్మలాట సాంబయ్య కన్నడమున యశ్షగాన 

ముగా రచించి యుండెను. చూ. (పా. లి. పు. భాం. డి నం, 1169 

బహుశా దాని కిది యాంధభావూ పరివ ర్తమేమో ౫) ఇందుగరియ 

బంటని తల్లికడ కాకాశవాణి కొరవంజి వేషంబు దాల్చి వచ్చినట్లు 

గల దదియొక విశేషమే. కథాంఛము విశేవముగాగల య. గా. 

లలో నిది యొకటి. ఇందు. దాళ(పధానములై న దరువులు, వచనము, 

ద్యిపదలు పద్యములు, అర్థ చందికలు, రచ్చ శేకులు ధవళ శోభన 

ములు, గారీకళ్వాణమును గలను. యక్షుగానమని జేర్కొనయుడినది. 

దరువులలో మాత మక్క- డక్కడ రచన చక్కగ సాగినది. 



ఏ9. ఇటికెల తిమ్మ య 

కన్యకా పురాణము : * (లేక చరిత) 

కవి విషయము :-- ఇతనిది వై శ్టకులము. చండకుల గోత్ర 

ము. తాత గురవయ. తండి చన్నమ సెట్టి. తల్లి లత్ముమ. తాత 

వేరిటి వాయొక సోదరుడు గలడు. కృష్ణమాహ్యయుం డీతేని చేళి 

కుడు. కొన్ని (ప్రతులలో (ఆం. సా. ప. 1587) యజు కేదియు, 

నాప్పస్తంబ సూతుడు, (శ్రీవత్సనగోతుడు నైన శివరామయ యీ 

తని గురువుగా బేర్కొనం బడినాడు. ఈకవి కాలావధి నిర్ణయించు 

టకును (బతిలేఖన కాలమే శరణ్య మైనది. [పొ లి పు. భాం-డి. 

నం, 1848 (పతికెఖన కాలము [ప్రమోదూత _్రావణశుద్ద (పథమా 

బుధవారము- క్రీ.శ. 1-8-1810. కవి యంతకుం బూర్వుండని మ్యలీము 

చెప్పునగును. ఇతని యుదంతము గొంత కావలి వెంకటరామయ్య 

దక్కను కవుల చరిత్రమునం (బసకృమైనది. దానిని బట్టియు 

సీ యూవా సమంజసమైనదని తోచును. (గంథరచనా వై ఖరిని బట్టి 

15 వ శ తాప్పీకిం జెందిన వాడనిపించుచున్న ది. (ఇప్పటికిది యూవా 

మా[తమ;) 

*1, (పా, ల్హిఫు భాం - డి నం 1848, ఆర్, 977, ఆర్, 1048. 

2 అం. సా. ప. - నం. 1882 1587, 1617, 1684, 2806. (ఈ|పకు 

అలో. బాశ భేదములు విశేషము) 

8. అడయారు ది. చ. (గం. ఆర నం. కి2 (ఎమ్) 16. 
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(గంథవివయము -- ఇది (ప్రసిద్ధమగు వైశ్యుల యిల వేల్పు 

కన్యకా పర మెశ్యరి చర్మితము, దీనికి మూలము స్కాంద పురాణము.4 

బది భాస్క-రాచాగ్యుల ను నతనివేం దిమ్మయకు ముంచే యార్మథ 

మున బద్య ద్విపద కాన్యములుగా వెలసినది. ౨-ఈకథా మధ్యమునను 

భాస్క-రాచార్యుల పాత్రకు (బశ క్రిగలదు. తిమ్ముయ కృృతిలోను 

'ఛాస్క-_రాచార్యుల (పశంసగలదు. ఆంధ్రకవి తరంగిణిలో వీభాస్క_రా 

చార్యుల యుదంతముగూర్చియు. నీకథా విషయముగూర్చియుంగొంత 

చర్చగలదు. చూ. సం రాపుటలు 206-218) 

ఇది వస్తు విస్తృతిగల యొకసపెద్ద యత్షుగానము. యక్షగాన 

మని రొ-నంబడినది. (ప్రదర్శనకు బనికిరాదని చెప్పవచ్చును. 

ఇ్రందాశా(స ఏభాగ ముండుట గనునింపందగినది. (అశా(. 3, రచన 

యంత (ప్రౌఢమునుగాదు, వేలవమునుగాదు. సలత్షణమైన భాహయే 

వాడబడినది. కాని దోవరహితము గాదు. ఇందు డాళ్మపభాన 

ములైన దరువులు తజుచు. ద్విపద వచనముల పాలును మిక్కుటమే. 

పద్యములు సకృత్తు. ఏలలు (తిభంగులుు దండక చర్చి కలును 

గలవు, 

+ సంస్కృత స్కాం. వు. లోని యీ కధా భాగము (పతి అం. సా. ప, 

లోంగలదు. నం. 2ర89. 

2. అం. సౌ. ప. నం. 229? - భాస్క_రాచార్య కృత “వాసవీ మాహా 
త్న ము). ఆది పొరపాటున 6 బరిషద కారా ద్య ము[దిత (గ్రంథ సూచికలో యత్న 

-గానముగా6 బేర్కొ_నబడినది. ఆది పద్య కావ్యము. 



40. సన్నిధిరాజు జగన్నాథ క 

ఎణుకల కురవంచణి:4 

కవి విషయము :-- వేరు జగన్నాథకవి లేక జగ్గకవి. ఇంటి 

వేరు సన్నిధిరాజు లేక సన్ని ధానము. వెలనాటి (బాహ్మణుయ. 

కాశ్వపగోత్రుయ. ఇతని తాత వేరు కూడ జగ్గకవియె. అతనికి సుంద 

రమ్ము యందు నలుగురు పతులు. అం దమ్మయగారికి జగ్గయ, జయ 

సుందరప్ప, గురులింగము ననువారు పు తులు. కవి గురువు శృంగేరీ 

మఠాధిపత్ యగు శంకరాచార్యుల వారంటు. కవి యుస్పాడ (పిఠా 

పురము డగ్గర నున్నది) పుర వాసి. కవి కాలనిర్దయమున కొకయాధా 

రము గలదు. ఈతని కృృతియొక్కం (పా. లి. పు. భాం. (ప్రతి డి నం 

1884 లేఖన కాలము బహుధాన్య  ఫాల్లుణ బ ౮ శుక్రవారము - 

క్ర. శ. 19-8-1819. గ్రంథ మంతకుయిీర్వము. రచింపంబడె ననుట 

నిశ్చయముగ దా. ఇతండు కీ. న, 1810 (పాంతములవాండని న్ద్త్రక్ర 

కవుల చరిత మున. జేరొ-నంబడినాయడు. అది సత్యముకావచ్చును. 

చానినుండి తెలిసిన విశేషములు :- కవి యజుళ్ళాఖ. తల్లి వేరమ. 

కృృత్యంతరము రాజలింగశతకము. అది వాక తిప్ప రాజ కేఖరున కంకి 

య. ఆన. లు ల 

+ 1. పతులు ?- అం, సౌొ.ప - నం, 4ఉ5ఉతి, 1244 

౫౨. | లి. పు. భాం. - డి, నం, 1852, 18583, 18883, 1884. 

ఏ. రాజమం[డి గౌతమి (గంథాలయము - నం. 9 (తాళపత 

(గ ౦థములు.) 

ఇది ము(దితేము - ఉమా మహేశ్వర్నపపెస్, మదరాసు, 1897 ((పచురణ 
కర్తం పొద ర్తి అక్కయ్య చేవర.) 
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తము. (వాకతిప్ప కూడ కిఠాపురముతాలూశకాలోనిదే) శ, క, చ, న 

సీతని కురవంజి రచనము వేర్కొ-నయడినదిం) 

(గంథ విషయము :-- ఇందు జీవోత్స త్తినుండి విదేహ శై వల్య 

ముక్తి (పొ ప్తివణుకుంగల తత్త్వ మదై (తేపరముగాం (బపంచింపంబడ్ 

నది. జీవసతికడరకు సుకర్మ మెతుకతేయె వచ్చును. మూల (పకృతి 

సింగం జాయెను. వాక్ నేక విషయములపై వావ (ప్రతివాదములు సలుపు 
దురు. ఇది జీవయెజుకల కొజువంజి యనియు జ్ఞానయెబుకల కాగ ౬ వం౦ంజై 

యనియు. గవిచేత నే (యతి ఘటితముగా) వేర్కొూనంబడినది, కురవంజి 

యనియీ కాక యకుగాన మహాప్రబంధవునియుం. బేర్కొనలుడినది. 

ఇందు పహోస్యగాయ పొత్రేలను బలుకరించుటయు. బ్యాత్రలు స్వవిషయ 

మును శెప్ఫుకొనుటయు గలదు. ఇందసలే గహనమైన విమయమింక్షను 

గీవముగాపషండం గొంతవట్టు పరిభాపానిరపేక్షముగా సరళముగా, 

జాలవరకు వచనములో వివరించినాండు. కవి పాతల నకుమ సంవాద 

ములును గలవు, కాని యిది (ప్రదర్శనమున రాణింపదు. ఇందలి భావ 

సలశ్షుణ మెనది. (నింగని (పసంగాది సందర్భములం౦దు(దప్ప). శయ్య 

' (పసన్నమైనది. (పసిద్ధ రాగ 'తాళములలో. కొలందిపాటి దరువులు 

గలవు, కొలందిపాటి పద్యములును. గలవు. ద్విపదలు, వచనములు 

నక్కు_వ. వీలపద మొకటి సంస్కృత చూర్తి కలు, దండకములు నొకటి 

రెండు, శోకము లనేకము గలవు, అమరక్లో"కము లుదడాహారింపంబకీ 

నవి. కవి స్యతర్మతముగా (వాసినవియు గలవు. శ్లోకములకుం టెలుం 

గున వ్యాఖ్యానమును గలదు, ఇట్టి కృతులందు కనిత్యపుం బాలు 

నెన్నుట కష్టము. 



41. బు (జ?) కవు సాంబ య్య 

బల్లాణరాజచరితము:ః* 

కవి యింటివేరు బుక్క_మోా, జక్కమో నిక్కచ్చిగా. జెప్ప 

వలనుపడ లేదు. ఇతడు వీరశె వుడు. యోగ విద్యా భ్యాసరతు(డు, 

గుహేశ్వరస్యామి భక్కుండు. ఇంతకంకు వివరము (లెటుగ రావు. అతని 

కృతి (హా. లి. పు. భాం. (పతి డి. నం. 1914 లేఖన కాలము ఆంగిరస 

కూరకిర కు ౧౦ ఆకొవారము 13-12-1812 కావున నంతపంళెం 

వచ్చునని మా(తమే చె ప్పనగును. కాని యించుక 

సా చీనుని కలన కన న్పట్టుచున్నా (డు. 

[(గంథ విషయము : నారద వేరితుండై. శివుడు మిండజంగ మై 

కకోర వీరశె వ(వ్రతదీక్షితుడగు సింధు కటకాదీశ్యరుని భల్లాణుని బరీ 

శ్రీంప వచ్చుట - తనకు బదిసీజాతి వేశ్యకావ లెననుట. అట్టి వేశ్వ 

దొరుకక బల్లాణు(డు తనభార్యయగు చల్చ్లమాచేవినే యతని కడకు. 

జంపుట--కివుడు శిశురూపము ధరించుట - వారికి మోాత్షమిచ్చుట 

యనున దిండలికథ. (ఇందు బల్లాణుండు పూర్వజన మున గిరాతుండని 

చెప్పబడినది.) రచన శివకవి సామాన్యములై న దోవములుగల 

దె నను జాలచక్క-నిది. ఇందలి దరువు లెక్కు_వగాం దాళభళ(పభానములు. 

(ప పసిద్ద క ర్తాటక రాగ్యప్రధానములు గొలంది గలవు. వచనములు 

నున్న వి. ఏలలు, జోలలు, (తిభంగులు, అర్ద చందికలును గలను. 

ముఖారిశేకులు విశేషము. ఇదియశు గాన (పబంధమని వేర్కూన. 

బడినది, (శ వ్య దృశ్యములకు నడిమివాటముగా నడిచినది. 

* ము దితము; పమ్మి ఆ త్యాగరాయ సె సెట్టి-గారి (శీరాజరా జేళ్వరీ నిశేతన ము, కొ 
మద రాసు, 1904. 



42. కాటవురాజు వెంకటజోగి 

ముక్తి కాంతా విలాసము: 4 

(కురవంజి) 

కవి విషయము :-- శ్రీవత్స సగో(తుయకు. కాటమరాజు 

కొండమ రాజ పాతుకు. వంకమాంచా చెంచమ రాజుల పుత్రుండు. 

ఇతని కృతి ఆం. సా. ప. (పతి విలేఖనకాలము (పజోత్స త్తి మాఘ 

కుద్దాప్పుమి మంగళవారము - 21-1-1812. కవి యంత కించుక ' 

పూరుడు కాంద గును 

(గ్రంథ విషయము :- ము క్తి కాంత యెజుక్రతయొ వచ్చి మనః 

కాంతేకడ నోంకార (ప్రభావము నుగ్గడించి తత్స్యరూపుండగు పవ(బహ్మ 

యనుసంభానమునక యాసనములు, ముదలు మొదలగునవి 

వివరించును. ఆపై మనఃకాంత (_పబోధితయె సాకార పర్మబహమును 

సొశ్రూత్కరింపంచేసికొానును, తదుపరి యూమెకు నోంకారమునకును 

వివాహము ఈ (గంథమున విషయపటుత్యము లేదు. రచన చేలవ 

మైనది, దోవజుష్టము. బోడిదరువులు, ద్విపదలు, చిన్న వచనములు 

గలవు, కురవంజి యని వేర్కొనంజఒడినది, 

* 1. అం. సొ, ప, నం, 4ర్2ర్, 

2, శ్రీచేదునూరి గంగాథరంగారికడ నొక తాటియాకు (పతిగలదు. 
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ఇతడు మాగధ  వంకీయుండు. (భట్టురాజు. ఫాస్కర 

పాండు. మంతీ (మంచు!) రాజప్ప తుండు. (న జ క్రీడలు) 

తేన (గంధము లన్నియు. బోట్లదు ర్హి హారి కంకిశేవు చేప వు వాయ 

అనంగా నీతేయు వోట్లదు ర్తి వా_స్తవ్యు(డని తో-చుచున్న ఏ, పోట్ల 

దు_రి కడప మండలమున గలదు. కాని యితండు నెలూరు జిల్లా 

మాన్యూలులో (వుట 0358-89) నెల్లూరు మండల కవి యెనట్లును, 

(క్ర. శ. 1818 (ప్రాంతమున నుండినట్టును కేర్కొనయిడినాండు. 

ఇతస్యగ౧ధములు: 

1.జల [కిడలు: 

ము[దితము :- సరస్వతీ నిలయ ము. శా. మదరాను - తృతీయ 

ము[దణ, 15858, 

(గంథాంతమున నిడి యూనంద మాఘ శుద్ద హారి వాసరమున 

రచింపంబడ్నట్లు గలదు. అది 1795 సం. కావచ్చును. ఇందు భాగ 

వత దశమస్క_ంధ పూర్వభాగ కథగలదు. కాని యళోదతో గోవి 
“కలు కృష్ణుని యాగడముల గుతించి చెప్పుటు గోపికా వస్తాప మారణ 

(అవే జల క్రీడలు) మను నీ “రెండు విషయములే వివరముగా. గలవు. 
ఇందుం(బసిద్గ సిద్ద రాగ తాళములలో దరువులు, ద్విపదలు పద్యములు, 

వచనములు "సకృత్తుగా), కం దార్థములు, సీసార్థములు రెండు సం. 

చూర్జి కలును గలవు. చక్కని రచన. (గంథక ర్త భాగవతము నొంట 

బట్టించుకొన్న వాండె కాని లేనిపోని యనుకరణముల ్మ పొంతకుం 
పోలేదు. పాత్రల సంవాదములు సమృద్ధిగనే కలవు. కాని కథా వర్ణ 
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నాదిక [శ్రవ్యధొరణియులగలదు. కొన్ని వర్ణనములు ప్మాతముఖము 

ననే (పవర్తితము _లెనవి. (గంథక ర్తచే నిది చదువుటకును * నటి 

యింపంబడుటకు ను ద్దేశింపంబడినది. 

ఏ. గొల్లభామ వేషము: 

(పా, లి ఫు భాం. -- డి నం. 1873, 1874, 1876). ఇందు 

మొదట. జల్ల నమ్మువచ్చిన గొల్లభామకు నొక _(బౌహ్మణునకును 

సంభావణ -- అందు గొల్లభామ తమ నిత్య కృత్యములు, గాల్ల వారి 

కులాణారములు నుగ్గడించును. సముద్ర మధన కథ నుడాహరించి 

జగ మెల్ల గొల్లయనును. ఆబాహ్మణ పాత్రధారి యెవండో ప్రదర్శక 

ముఖ్యు(డై యుండును. గొల్లభామ యతనిని “మాధవీ” యని 

సంబోధించుట గలదు. ఆమె “* తేరవెళ్ళి ”? వచ్చుట చెప్పబడినది. 

విదప ఘట్టమున సుంకరి కొండని రాక, గొల్లభామతోం జెయి ముట్టు 

సరసము, నాపె య త్త వచ్చుటతో నతండు చెపాయించుటయుం గలను. 
ఈ (గంథమున రచన డాని కోవశుజెందిన వానిలో నది కొంత బాగు 

గనే యున్నది, కాని హాస్య (ప్రసంగములం దసభ్యాత యధిక మైనది. 

ఇందు దరువులు, ద్విపద, పద్యములు, వచనము, శ్లోకములు, తదా 

ఖ్యానము, ఏలలును గలను. [గంథమంతయు సంభావణల మయము. 

ఇందు నక్క_లపాటి సంజీవకవి (గంథ వివయము కొంత | గహీంపం బడి 

నది. పోట్లదు ర్తి హరితోపాటు రమణక్క-వేట హరియు స్నరింపయడి 

నాయడు. డి. 1878 ముఖప(తీమున నిది “ఆట భాగవతమందు గొల్ల 

కథ” యనియు నిది యానాము [గామమున లభించిన పు స్తకమనియు, 

“ అట తాళం -- సారంగతాళం వల్లనే యీ గొల్లకలాపం యావత్తు 

వినకరిచేస్తున్నారు.? “కొందరు ప్రశ్యేకం రాగములు పాడుతా” 

ననియు గలదు. 
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ల. బారింత వేష కథ: 

అడయారు ది. స. (గం. (పతి - జి. నం. 75047. ఇది రామ 

కవి రచన యనియు బోట్లదు ర్తి చన్నుని కంకిత మనియు మ్మాతమ 
వేర్కోనంబడినది. వోట్టదు ర్లీ రామకవియని యుండుటను బట్టి 

యా రామకవి భారతి రామురాజగునేమో యనివీంచుచున్న ది. 

ఇం దెదుర్కొండ కేశవుండును 'తలంపయడినాకు. యకోద గర్భ వేదన, 

మంతసాని రాక |[పనవము నిందలి విషయములు. లాలి పాటతో 
[(గంథాంతము. ఇందు దరువులు, పద్యములు, దిిపదయు(గలను. 

రచన నీరసముగానున్న ది. 

4. పారిజాతము: 

ఆం. సా, పులో నం, 4120 వివిధ వినోదములను నొక 

కలగూరగంప (గంథ సంపుటమునంగొలంది యాకులలో భోట్లదు శ్ర 

చెన్నా రాయని ముదతో (6 రుక్నిణీ వేషము కథ*") యు నాలుకే 

నాయకునకు “జాబు (వానే ది్భపద” యులను. భారతి రామ 

రాజు తీన జల క్రీడలు (గంథాంత ద్విపదలో “ పారిజాతాది (పబంధ 

కల్పనుండ ” నని చెప్పుకొని యున్నాడు. అతండు గొల్లకలాపముశో 
పాటు భామకలాపమును గూడ రచించి యుండును. పై కలగూర 

గంపగంథ భాగములు |పాయికముగా నందలి భాగములే కావచ్చును. 

సమ్మగ గ0థము లభీంప లేదు. పోట్లదు ర్పి జల గ్రీడలు, గొల్లక్ లాపము 

మ్యాతమే విపుల్మపచారము గాంచినవి. 



44, ఆలసాక పెద్దు 

భల్రాణ నాటకము: 

_ కవి విషయము :- శాలివాహన (కుమ్మరి?) _ వంళ్యుండంట. 

పీరశై వుండు. సంతోవ శివజ్ఞానస్వామిశిష్యుయ. పాపాంటా వై బ్లెప్ప 

లకుం బుతుడు. లింగమాంబా సెద్దనల పౌత్రుడు. అతనియూ 

రాలపాక. ఇతని గంథము బిల్వేశర సామి కంకితము. బిల్వపురి 

కోకిలాంబ కవి కిలు వేల్పు. (ఆలపాకయు, బిల్వపురియనలా పోలింగరు 

సమోాపమునం గల తిరువల మను న్నే. తమును ఉత్తరార్కాటు జిల్లా 

వాలాజ తాలూకాలో నున్నవి. ) ఈ (గంథముయొక్కొ_ (పా. లి. పు. 

ఛాం. (ప్రతీ డి. నం. 1915 చివరనొకి వాంత గలదు :- 

“ధాతువు నామ సం. కార్తీకి నెల 21 తేది బుధవారం పర్య 

కాలం [గహణం పుణ్యకాలం వుదయమయిన పన్నెండు ఘడియల 

నరమిోా(ద పునుచేరిలో (పాంసుకోటి చేసినది ” అని. అది 4-12-1816 

తేదికి సరిపోవుచున్నది. ఈ (గంథరచన మంతకించుకముందు జరిగి 

యుందును. 

(గంథవిపషయము :- కథ (పసిద్దము. భల్లాణు(డు మిండ 

జంగము వేవమున దను బరకీక్షింపవచ్చిన శివునికడకుం దనసతినే సాని 

వేషమున(బంపుట -- భవుడు భల్లాణుని భక్తి కిమెచ్చి కై లాస మన్నుగ 

పీంచుటయు ననున దీకథ. ఈ(గంథారంభమున( జ్మితేమెన (పస్తా 

వన కలదు, భాల్లాణుని వాకిటి కావలి గొల్పయ “ ఎక సక్కింబాెచి 

నాయండు ”” నాటకప్రదర్శకులను బలుకరించును. నారు బాచినాయ 

నిపై నెకసక్కెముగాం బాటపాడుదురు. చాచినాయం(డు సభ వారికి 
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భల్లాణరాజురాక తెల్సి (పదర్శకులను “కధ (వసంగించవోయి” య 

హౌచ్చరించును. అంత భల్లాణ |ప్రశంసాత్శకమగు నొకది(పదతో గా 

రంభమగును. (గంథమంతేయు వ్యావహారికభాషలో నడచినది. తొ 

(పధానములై న దరువులు, ది్భపదలును గలవు, వచనమునను బాత్ర। 

- సంభావణలు గలవు, కొలంది హోస్య్మపసంగము లున్నవీ, (గంధము 

నాటక్రమని వేర్కొనయిడినందులకు. దగినట్లున్నది. కాని రచన యొ: 

మాదిరి. 

న దకతల. అజంత 

49. గుజ్జము చినకపోదయ్య 

బిరచోడవ్య చరి|త :4 

కవి విషయము :-- శివ కపిందుడట. శైవ కులజుండంట 

(జంగ మేమో) తండి గణపతయ్య. తలి సోమమ. అన్న పెద కష్ 

దయ్య. తమ్ముుంకు రాచయ్య. ఈ చిన కపోదయ్య (గంథాంతర 

మగు దారుకా వన్మక్రీడ: యను సువాల (పా, లి. పు. భాం. డి. నం, 

1887) నుండి యీతని తాత బాలంక నామభేయుండనియు నాయ 

నమ్మ పర్వతమ్మాయనియు. చెలిసినది. ఇతని [గంథములు రెండును 

రొంపిచర్ల శంకరేశరుని కంకితములు. రొంకిచర కడపజిల్లా 

వాయల్పాడు తాలూకాలోనున్నది. అది యీతని నివాసము గావ 

చ్చును. ఈవీ. చో. చ. ప్రతి డి. నం. 1941 లేఖనకాలము ఈశ్యర 

చెత శు 7 జయవారం -- 25-8-1817. కవి యంతకుం బూర్వుండని 

మాత్రమ చెప్పనగును. 

+ (పా. లి. పు, ఫాం.-- డి. నం. 1940, 1941. 



ద్వితీయ భాగము 7 

(గ్రంథ విషయము :-- దతారామమున నన్య (న్నక) చో డను 

భోగపుం జానకుం బార్భతియంశమున ఏరచోడు పుట్టుట. భీమనాయకుం 

డామె శీలమును బరీశ్షించి మెచ్చి, "పె యొంగిలికూడులహాడం 

గుడిచి యూపె మహివును లోకమున వెలయించుట, ఆమె కె లాసమున 

_శేంసట యనుశైవకథ (పండితారాధ్య చరిత్రమున దీని (ప్రస క్తి 
గలదు యిందు ఐర్జితేము. లందు బురాతన భ' క్షచర్నిత్రములు, 

కామశాస్త్రా ది విషయములను బలుముతు (పస కములు, రచనచక్కొ- 

నిది. సంవాదము లెక్కువగా సాగినవి. డాళ(పథానములగు దరు 

వులు విరివ్గాగలవు. ద్విపదలు, వచనములు, ,గొలంది పద్యములు, 

అర్థ చంద్రిక లు, వలలు బాలి చేకులు, బె"భర చ్చలు, పాళిరేకులు, మటిమె 

“రేకులు అనువులు నడలు, (తిభంగులు మొ! రచనా విశేషములు 

గలవు, [గ్రంథము యశ్షగానమని పేర్కొనబడినది. 

46. శ్రినెివాస కవి 

పారిజాతాపహరణము: + 

కవి విషయము :-- ఇంటిపెరు తెలియదు. రామచం[దపుర 

వాసి. వెలనాటి వై న్లవుడు ఈతడు తన (గంథారంభ మున నహో 

కుల మఠపతి యగు రంగ నాథ సామిని దలంచియున్నా (డు, అవశోేదబిల 

మరఠాధిపతులలో రంగ నాథన్యామి నామభేయులు నల్యురుగ లరు, 

జ 

+ అం. సౌ, ప, నం. 164. 
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వారికాలములు వరుసగా, (1) |. *. 1311-1582 (2) 1853 - 183 

(8) 1882- 1556 (4) 1913-23.! ఈ (గంథమున సత్య భామ (మవ 

_ లేఖలో బేర్కొనయిడీన ఒహుధాన్నువత్సర మును (గ ౦థర చనాబ్దమ 

నకు భంగ్యంతరసూచనగా (గ హింపవచ్చు నేని యది మొకటి రం 

నాథస్వామి మకఠాధిపత్యే కాలమున వే పడుచున్న ది. 
ల్ 

(గ్రంథ విషయము :--ఇదియొక ఈ ఉద్గ )౦థము. స ర్యాంగ స - పూర్ణ 

మైన పారిజాతము. శ్రీ రంగేశున కంకితేము. అందుచే దీనికి రంగపు! 

వారిజాతమనియు నామాంతరము. ఇందు బాలకృషప్వక థ, గొలకథ 

సుంకరికథ, రాధకథ, రు! లేక థ, సత్యభామక థ _ అని యిళ్త 

వాంతర కథా విభాగము, (పతి కథకు (బ త్యేకముగాం (బెరంభ పరీ 

సమా ప్తుల సూచనయు నున్నవి. ఇందు ల్జీ (ఇ/కృముండె సుంక 6 కొండ డె 

వచ్చునంట ; ఛారద సత్య భామ శకెటుంక చెప్పవచ్చిన నదంట; ఇందు 

పాత్రలు (ప్రదర్శన (ప్రవర్శకుండగు పహోస్యగానిచెం. బృచ్చింపంబడి 

న్వీయోదంతములు జెప్పుటగలదు. ఇందు. (బసిద్ధ రాగ తాళములభో 

దరువులు, ద్విపదలు, పద్యములు, క౦దార్డ్స ములు, వలలు గలవు. 

రచన మనోజ్ఞ మైనది, ఇందలి హిందూసానీ హాగ్ రాగము, జుల్యా 

తాళముల వాడకమునుబట్టి చూడ నిది (పాచీనరచనగాం దోపదు. 

పై కాలనిర్హయము సమంజసముగా వచ్చును. కవి దీనిని నాటకమని 

వేర్కొ నెను. పాడుటకు నాడుటకు నుదేశించియుండెను. 

1 చూ, డీ. ఎస్. ఎన్, వెంక కేళయ్యరుగారి ఆహోోవిల మర చరిత్ర (ఆంగ్ల 

(గంథము,) 



4/. కేషము రంగాచార్యులు 

శేషము రంగాచార్య కృతము తాక మూయ యక్ గానవులు 

లభించినవి. భావనారాయణ విలాసము", రతిమున థ విలాసము 2, 
శివ శేశవపారిజాతీము*,  మూండును నము[దితములు, శి. కే. పా. న 
కవిని గుజించి విశేషము లేమియు లేవు. (వతి యసమ[గము) భావ 
నారాయణ రతిమున్నధ విలాసము లందలి (గంథాంతగద్య లొక్క్ళ- 

తీరుగ నున్నని. అందు కవి తండి చెన్ను భట్టారకుండని - యున్నది. 
భా, నా, ఏ. న నవ తావక లోవించినట్టున్న ది. ర. మ. వి. - అవళారి 

కలో నితనితల్లి వేంకవూంవిక యనికలదు. రంగాచార్యుని తండి 
చెన్ను భట్టు అభమన్యుకల్యాణ* మనునొక ద్విపద కావ్యమునకుం 
గర్వ. చెన్నుభట్టు పెద్దన్న గారు రఘునాథార్యు(డు కుల కేఖరమహీ 
పాల చర్మిత్ మనునొక (ప్రబంధమునకుః గర్భ. కై (గంథములవలన 
రంగాచార్యుని పూర్వుల చరి(త కొంత 'తెలియనగును. వివ్ఫవ తామహ 

క్రమమున వారు చెన్ను భట్టు, వేంకటార్యు(డు, భట్ట రార్యు(డు, 

రామానుజాచార్యుడు, ఆహోళేోబల గురుడు. ఛా. నా. వి. న నది 

పాన్నూరు భావనారాయణ సామికి సంబంధించిన డని గలదు. 

పొన్నూరు గుంటూరు ముండలములోనిది. కాలా కవి త తాం 

తీయుండని చెప్పవచ్చును. 

మటయా.లి. పు భాం, డి. నం 1981. 
2, ఆం. సా. పు, నం. 8120. 

_ తి, ఆం. సా. పు, నం. తి189 (ఈపతిపె “లేబిలు” రుక్సిణీ . పరిణయమని 
యున్నది. కాని (గంథాంతమున * శేష భట్టరు రంగాచార్య విరచితోయాం శివకేశవ 
పారిజూతే రుక్మిణీ విరవా. . .అని యున్నది) 

*ఉ. (పా. లి. పు. భాం డి, నం. 1026., అం. సా, ప, నం, 2681. 

5. ఇది యిటీవల (పా. లి. ఫు.*భాం. వారిచేం (బకటితము. 

1# 
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కవికాలము పిదప మేర నిర బుంచుటకు మూత మొక్క 

యాూధథారముగలఆదు. భౌ. నా. వి, చుతి విలేఖనకా ము * చిత్రభాను 

నామసంవశత్చేర అశీంజ శుద్ద 14 అంగా*క వారం” ఎది |. శ, 

27-9-16 :2, 29-10-1822 తేదీలకు సరివోవుచున్నది. శా: యందు 
చతుర్షశి యనుబకు మాటుగా: 'బేళ్కొనంబడిన మా మరబ్బి యంశేెల 
వాడకము పద్దతి మన దేశమున 1642 నాయణటికశానరావు. రంగా 

చార్యులు 1822 సంకు బూర్ఫుు! డనుట స్పష్టము, కాని యతని 

(గంథముల రచనా (ప్మకియనుబట్ట యతయడ 18వ శ తాబ్బకంబూర్వుండు 

“కాజూలండని చెప్పవచ్చును. అది దిగువ నిచూవింపంబడును, 

కొండవీటి సీమలో నండూర గూనిగోవిందుండను విపోత్త 

ముండు మహాభ కుండొకండు గలడు. అతండు కారంచేటి కలా(గణి 

యగు నరసింహుండను తేన మేనమామతోం గాళికిబోయి. విశ్వ 

నాథుని శేవించుచుండును. _అటనొక వి(ఫ్రుండు గోవిందునకు. దనకూతు 
నక్క-లాంబిక నిత్తుననును, గోవిందుండు ెద్దవాండును (బ్రహ్మచారియు 

నగు మేనమామ యుండయగా దనకు మరియాద గాదని యా సంబం 

థము నతనికిం గుదుర్చును. కాని యొుకసమయము చెయును -- 

వారిరున్రరికిగల్లీన కూయతును తన కీయవలెనని, నరసింహుడు సమ శ్ర 

తించును. కాళీ భావనారాయణ సామి (పభృతు లందులకు సాక్టులు, 

గోవిందు. డ త్తమామలను నిజబేశమునకుం గొనిపోవును. వారి కొక 

యాడుపిల్ల కలిగి యామె శెనిమిదేండ్డు రాంగానే గోవిందు. డొకసరి 

మామను బల్కరించి చూచును. అతం డ త్తే నడుగుమనును. ఆమె 

ససేమిరా గూనివా(డు, ముదుసలియునగు గోవిందునకుం బిల్ల నీయ 

ననును, ఆమె మాట కిరుగుపొరుమ శ్రలకథాలు దోడుపడుదురు. నర 
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సింహుడు తీనబాసను (దోసిపుచ్చును. గోవిందుడు తన సాష్టులను 
 శీర్కొనును. అంత. ద(త్రత్యులు తగ వరులు మాటలాడని సాష్టలసంగతి 

విని యపవాసింతురు. గోవిందుడు గడువడిగి యాగడువొక త్పమె 
యది వముబునాంటితోం గడ తేరు ననంగా “ భావనా రాయణస్వామి 
పలుకవేవి *” యని యా(క్రోశించును. ఆత్త హత్యకు నుద్య|ోగించును. 

స్వామి (పత్యుతుమై గోవిందుని వెనుదిరిగిమాడక ముందు పదమని 
చెప్పి సపరివారముగా బయలుచేణును. గోవిందుడు వెనుదిరిగి 
చూచును. స్వామి సపరివారముగా నూరి పొలిమేగ నిలిచిపోవును. 

గోవిందుడు “ ఆనరాందగిన యూరవల నుండంగం బోనూర నిలువంగ. 

బోలునే మీ” కనును. స్వామి యక్కడికే యూరిపెద్దలను రప్పించి 
సాక్యుము చెప్పును. గోవిందుని పెండ్లి జరుగును. 

ఇది పొన్నూరు శత మాహోత్శక్టమునకు సంబంధించిన గాథ, 

ఇందు స్వామివారి మహిమమాట యటుండం గడవు కథయంతయు 

నొక సాంసారి కేతివృ_త్తము. ఆయమ్ములక్క-ల (పసంగములు మొద 

లగు సంద ర్భములను జూడనది యంతయు మన తేనుగిండ్ల సెండ్లి 

ముచ్చట కొక చక్కని రూపకల్పనవలె నున్నది. సన్ని వేశమునకుం 

దగినరచన సాగినది. ఇది శృంగారనాటకమని వక్కా_ణించినాండు 

కవి, నాటకీయత యున్నది. కాని శృంగారము స్ఫుటముగాదు. 

ర తిమున్మథ విలాసము: 

నారదుండొక సౌగంధిక [వసవము కారణముగా మన్నథుని 

(ప్రద్యుమ్నుని) చేవేరుల నడుమ సవతి మచ్చరము నెసకొల్ప్పుటయు. 

జిట్టచివర నెల్లరు చేకీభవించుటయు నిందలి (ప్రథానవిషయము. పారి 

జాతే కథ చట్టున స్ఫురిం చును. రచన శామకలాపము ఫక్కి- నడచినది. 
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కథారంభమున ముఖ్యపా।త లొక్కొకుూ శే వరుసగా వచ్చి “విను 

డింక వేడ్క నా వృత్తాంత మెల్ల ”) - ఇత్యాదిగా దలయొకద్విపదలో 

స్యవిష యమును జెప్పుళొనుట గలదు. “వచ్చె రుక్ళవతీ వభూమణి ౫” 

ఇ త్యాదిగాం బాత (పావేశిక (ధువలును గలవు, పాతలు తెర వెడలు 

(వసక్షిగలదు. “రతివేషపు కథ”, “ మన్నథ వేషము” ఇత్యాదిగం 
(బ త్యేకపు శీర్షికలు గలవు. కాని (గ్రంథము *సర్వంబు నేకాశ్యా 
సము”. “మాధవి” బలుకరింతకును (బస క్షికబ్గినది. ఇదియంత యు 

జూడ నిది కీ. న, 1672 - 16505 (పాంతముల నున్న భామకలాప 

కర్త సిద్దే్యదయోగి కర్వాచీన రచన యని తోంపక మానదు. 
(గంథాంత గద్యలొం గవి దీనిని * శృంగార నాటక గేయ యత్షుగాన ” 

మని వ్యవహరించెను. అది సార్థక మైన బే కాని "గేయనాటకమనియో, 

యక్షగానమనియో లెక య. గా. నాటకమనియో వ్యవహరించిన 

సరిపోవును. అయినను నట్లనుటలో. గవి యు బ్రైశమిదియైయుండును :- 

ఆనాడు యత్షగానములు గేయరూప కథాఖ్యానమే యుద్దిష్టముగాం 

గొన్నియు నాట్య(ప యోజనాత్నకములుగా. గొన్నియు రచింపంబడు 

చుండియుండవచ్చును. రంగాచార్యు. డ డుఖభ యప యోజనములను దన 

కృతిలో. (బతిఫ్టింపందలం చెనుగాంబోలు, ఇందలి రచన యవేలవమెన 

సరళ శె లిగలది. నాయికల వీపలంభ సందర్భుములందు. (బబంధపుం 

బోకడలు గలవు. ఇందలి కథలో. గొంత (కొ త్తదనమున్నది. కాని 

కల్పనలో విశిష్టత కానరాదు. 

లె. శివకేశవ పారిజాతము: 

(గోంథనామమును బట్టి యిది ద్వ ్ యర్థియా యన్న యనుమానము 

కలుగవచ్చును, కాని కాదు. ఇందు థాపాతములలోనే కాని 
సన్ని వేళ సందర్భములందు భిన్నత్వములేదు: శివు(డును గృష్షుండును = 
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నాయకులు, వార్యతీయు రుక్చిణయు నాయికలు. (పతి నాయికలు 

గంగ, సత్వ భామ. నారదానీత పారిజాత (వసవము కాగణముగా 

సత్యా రుక్షిణుల సవతి మచ్చరము (ప్రసిద్ధము. ఆసవతి కయ్యపుం 

గథ పట్టునకుం గావ్యత్వ (పతిష్ట తిమ శ్రనగారి పెట్టుబడి. చదానిప్వై 

సిద్దేందుని కలము తునకాలుగా. గూచిపూడి భాగవతులు భావు 

కలాప లాభములను దీసిరి. అనేక యక్షగానముల క బే కథావస్తువో 

యొక్కపథాన సన్ని వేశమో మొనది. అంతటితో సరిపోలేదు. తత్స 
దృశ కథలకును బారిజాతపువాసన తేగిలినది. సత్యా రుక్తిణుల తేరు 

వాత సవతికయ్యమునకుం 'బేరుపడ్డ జంట గంగాగారులు. వారికయ్య 

మునకు బారిజాతమునే నిమిత్త మొనర్చి కొందు కవులు ముచ్చటపడి 

శివపారిజాతములను సృజించుట వి శేషము. రతిమన థుల కథయందును 

భంగ్యంతేరమునం _బౌారిజాతేమును స్ఫురింపంజేసిన రంగాచార్యులీ 

కావ్యమునం దుభయకథల నేక్యత సంభఘటించను. ఇది విశేషములలో 

విశేషము. 
\ 

ఇందు నాయికా నాయకులు జంటజంటలుగా రంగ ముప్పై (బవే 

శించి మాధన్రునితో (ఇట నర .సచివుశు) న్వీయ వృ త్తాంతము జెప్పుకొం 
దురు. (పతి నాయికల విరవావేదనముగూడ నుమ్ముడిగనే సాగినది. 

సత్య చెలికత్తె మాధవికాణగా గంగ చెలిక తెశాంభవి యంట; అచెలి 

కొత్తెలు శివ కేశవుల కడ కేంస వేళకు నారదుండు పారిజాత పువ్పుములు 

గొనివచ్చును. మణల (ప్రతినాయికల విప్రలంభ విజృంభము, చందో 
పాలంభాదులు. తరువాత న్నీపతిలో (గంథము కొజువడినది. సవతుల 
కయ్యము, వారు సమూధానపడుటయు నూహ్యాములు. అందలి 

రచన యచటనచటం.. (బబంధపు గంధము గుబాళించుచు సరసముగా 

సాగినది. 



94 ఆంధ యక్షగాన వాజ్మయ చరిత్ర 

ఈ శి. కే. పా. నం గలట్టి (ప్రక్రియ (పాచీన యక్షగానము 
లండెందును గానరాదు. పుట్టును పొలకువలలో భావు కలాపము 

పారిజాత తత్సద్భశక భేతివృ _త్త తములగు యతుణానములు, శివపారిజూళి 

ములు శివకేశవ పారిజాతములును [గవముగా నొకదాని కొకట్ 
యర్యాచీనము లని యూహీంచుట సమంజస మనివించును (ఆధారము 

లీనా డుప పలబ్దమై నంతలో ! (ప్రకృత (గంథము (నామట్టునకు నాకిప్ప టికి. 
1రి శ. ఉ త్తరార్థపు రచనగా. దోంచుచున్న ది. 

రంగాచార్యుల కృతులలో దరువులు, ద్యిపదలు, పద్యములు, 

లఘువచనములును నామాన్యముగాం గన్సించును ర,మ,వి, న 

మాత్రము దరువులకు రాగములు వేర్కొనంబడినవి. అందలి నవరోజు 
మొదలగు కొన్ని రాగములు (పాచీన యతగానములలో. గన్పింపవు, 

భా. నా, వి న శ్లోకములు, చూర్ణిక, మంజరీ ద్విపదలును విశేష 
ములు, ఛి, కే పానం గందార్థములు విశేషము. మూండింటను 
రచన (పౌఢముగా నున్నది. నాటకీయత (పన్ఫుటముగా నున్నది. 

45. సాకనాటి గణపతిరెడ్డి 

గోపాల విలాసము: * 

కవి విషయము :-- కవిగోన బుద్దా రెడ్డి అనుములగుం[(డము 

బొమ్మన, తంగెళ్ళ యాచన్న, చాల బహ రెడ్డి, చిన్న న్న పెద్దన్న 

* ఇది యెదాటు మ(దణలు గావించినది. అందొకటి :__ రాయప్రురం రత్నా 
నాయకర్ (శీసరస్వత్రీ ము, శా, మదరాసు, 1886 (ఈ|పతిలో (గంథాంతమునలవి 
పంశావతార ద్యిపద గలదు, ముఖప్మత్రమున నిది పాకనాటి గణపతి ెడ్డి-గారిచచే రచింప 

ఒడినదని కలదు) 
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పీన్నమరెడ్డి యనువారలను తన వంశకర్తలుగా స్నృరించియుం జెను. 

కవి కితామహూులు పెద్దమండ లేం దు(డు, సుజ్ఞానాంబ. వారికి విశ(నా 

థుండు, కాళప రెడ్డి, విన్న వ రెడ్డి, అంగడి రెడ్డి యనువారు పుత్రులు. 

అందు విన్న మెడ్డికి కామాక్షమ్మయందుంగల్లిన వాండీ గణపతికవి. 

ఇతనికాలానధి నిర్ణయ విషయమునను నొక పతివిలేఖన కాలమే శరణ్య 

మగుచున్నది. ఆం. సా, ప నం. 185 తాళ పతే (పతి లేఖన కాలము 

చిత్రభాను కార్తిక శుద్ధనవమి శనివారము. అనంగా (క్రీశ. 28-11-1822 

రచనా రీతిని బట్టి గంథము కొంత పాచీనవైంనదిగనే తోచును. 

(గంథ విషయము :-- శ) కృృష్ణజననము. చాల్య్రీడలు 

యథాభాగవత కథితముగా మధుర ఫణితి నతిమాతే మనోవారముగా 

వర్ణింపబడినవి. ఇందు పోతనగారిపోక డలుగాక పద్యములే కొన్ని యున్న 

దున్నట్లుగా (గహింపంబడినవి. ఇందు. దాళ (ప్రభానములగు దరువులు 

ద్విపదలు, పద్యములు, సంధి వచనములునుగాక అర్థ చంద్రికలు, అల్లో 

నేశేళ్ళు, వలలు, జోలలు, (తిభంగులు, గొబ్బిళ్ళు, వెన్నెల పదము 

"మొదలగు చవులూరించు చక్కని బేశిరచనలు గలవు. కవివై విధ్య 

మును (బదర్శించుటయ కాక యాఛందస్సులను సందర్భనుందరము 

గాం బయోగించుట గమనింపందగినది. (గ్రంథము యతశ్న్షగానమని 

స్రేర్క్క-నంబడినది. 



49. ఆతేయపురు తమ్మయ 

కవి గుజించి వివరములు తెలియవు. ఇతని కృతులలో దరువు 

లలో దజచు ఆతేయఫుు గోపాలము[ద కలదు. కవి యింటివే 

రా కేయపురపువారు. ఇతని గొల్లకలాపఫుం (బతులు కొన్నిట 

(డి. 873-79) నిది “వడిద భాగవత” మని, వేర్కొనయిడినది. 

నగేదావరిమండలమునందలి యమలాపురము తాలూకాలోని డా(తేయ 

పురము రామచందపురము తాలూకాలోనిది యీడిద. కాంగా గవి 

గోదావరీ మండలమువాండని నిశృయింపనగును. డి. నం. 1875 (పతి 

విలేఖవకాలము విరోధి జ్యేష్ట బవాళ వష్టి సోమవారము --- 
౨౨-౮-1౫29. డి. నెం. 18/9 (ప. వి. కాలము పార్ధివ పువ్వు బహు 

శై కాడల్సీ శుక్రవారము. 5-2-1526 కాంగా గవి యంతేకుబూర్వు. 

డని చెప్పనగును. (కాని యంత పూర్వుండుగాందోంపదు.) 

* (వాలి, పు. భాం. - డి. నెం 18977, 18/8, 1879, 10/1. ఆర్. నెం; 

థీరిర. ఇందు డీ. 1877, ఆర్ 465 (ప్రతులలో (గంథకర పేరు గాన నగును. ఆతేయ 

పురి గోపాల [పళంస యన్నింటను గలదు. అయిదింట నెడ చెడ పాొళభేదము 

లున్నను సమానముగా నున్న (గంథభాగ మే యెక్కువ. ఐదు నొక దాని (పత్యంతర 

ములే యనవచ్చును. గాని మైదు నసమగములు డి. 1871 1971 లలో (గంభాది 

భాగముగలదు. డి. 1577 ఆరంభించి, 1971 చూదు కొనుచు విదప 1రి7రి లో? 

దొమ్మిదవ యాకు మొదటి (పక్కనుండి కాని, 1879 లోని యెనిమిదవ యాకు 
రెండవ (పక్క_నుండి కాని చివరంటం జదివిననో (గ్రంథము స్వరూపము తేలంలదు. 

గమనిక :- ఈ గొల్లకలాపమున కనుబంధ రచన యగు సముద్ర మధన కథి 

ఆర్, 4రిర్ లోను, డి. 1947 లోను గలదు. 
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గొల్ల కలాపమున కనుబంధ కథ సముదమథనము. మథనము 

గొల్లల కులవృత్తి గనుక నది సాకుగా గొల్ల జాతి గొప్పదన ముగ్గడించు 

టకును జగమెల్ల గొల్ల యనుటకును గొల్లభామ. సముదమథన కథా 

ఖ్యానము సేయుట గొల్ల కలాపనులందు. దజిచు కాననగును. తమ్మ 

యయు సము[దమథన కథ రచించినాడు. ఆమె తక్యపాశ_స్తషమును 

దమ కులాచారాదిక ము నుగ్గడించుట గొ. క లలో సామాన్య 

విమయము. తేమ య కృతియందు నచేవిషయము. ఇందలి రచన 

యొక మా స్తరు. ఇందు ద్విపదలు, దరువులు కందములు, వచనములు 

గలవు, అక్క-డక్క-డ దరువులకు రాగనావుములు వేర్కొనయిడినవిం 

సముదమథన భాగమునం జూర్లికయొకటి కలదు. 

ఆం. సా, ప, లో నం, 4474 - వివిధ కవుల భామకలాపముల 

కలగూర గంప సంపుటమున (12, 16, 58, 110 అంశలు గల 

యాకులలో) ఆ(కేయపురి గోపాల (ప్రశంస గలదు. ఒకచొోం దమ్మయ 

చేరు గూడ తడవంబడినది. అనగా దమ్మయ భా. క. ను గూడ 

రచించియుండును. ఫో. క, గొ. క* లను రెంటిని రచించిన కనులు 

వముజిఫొందటు గలరు. అది సి ద్దేం్యదునినాంటినుండి వచ్చిన సంప 

చాయ మేమో! 
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౨౮౦. అ గస్త రాజు రామన 

సీతాకల్యాణము :* 

కవి అగస్త్య రాజూన్వయుండు. అక్కమాంబా చెన్న మంతుల 
ప్పతు(డు. అతను [గంథధమున పామూరు మదన గోపాలస్వామి 

(పశంస గలదు. అది కవి నివాసము కావచ్చును. (పామూరు 

నెలూరు జిల్లా కనిగిరి తాలూకాలో. గలదు.) ఇతని కృతి (పతి 

డి. నం. 1559 లేఖన కాలము :-- విరోధి భాదపద ళు. ౧౧. సౌమ్య 

వారము -- 9-9-1529. కవి యంతకుంబూర్వు-డు కావలె. (గంథ 

రచనా రీతి న్నుగీవ విజయమును బోలినది కాని యంత (పాచీనమై 

యుండదు. 17-18 శతాబ్దుల నడీమి కాలమున రచింపబడి యుండ 

వచ్చును. (ఇప్పట్కిది నాయూహ మా తము, ఇందలి కథ (ప్రసిద్ధము 
రచన సలక్షణ మైనది చక్క-నిది. ఇందు నీత కడకు శ్రీరాముడే 

యెజుకతయ వచ్చుట విశేషము. ఇందుం దాళపభధానము లగు దరు 
వులు, ద్విపడలు, సలంతి సంధి వచనములు గొలది పద్యములు, అర్ధ 

చం దికలు, ధవళ నోభనములు, సువ్వి, లాలి జోలపాటలు మొ, 
గలవు. (గంధము 'యత్షగానమని వేర్కొనంబడినది. 

౫ [ప్రచురణలు వ 1 వెస్టువార్డు అండుకో , మద రాను, 1946 2, ఎన్. వీ గోపాల్ అండుకో మద కాసు, 1050 (ము దైతే రంగని తం(డిపేరు మొ, విషయముల6 దప్పులు గలవు. అందులకు పా, ల్సి = భఫౌం,డి నం, 1958 1959 
చూచునది), 



51. బలభదదాసి 

కపోతవాక్యము :+ 

కవి సోమయ సోముని (బసువని భామ మల్లాంవిక పట్టి. 

చేరును బట్టి (గ్రంథము శ్రీ ఎ కృత మనిపించును. అన్ని ప్రతులలో 

నావే రట్లనే యున్నది. పట్లియను మూటను బట్టి యేుమ్యు. జెప్ప. 

జాలము. (గంథము కరర చెన్ను ని కంకితేము. 

డి నం. 1841 (పతి లేఖన కాలము ;- విరోధి మాఘ శు. 15 

ఆదివారము 7-2-1880. డి, నం. 1045 (ప. వి. కాలము విరోధి 

కార్తిక శు. 5 ఛానువారము. -- 111-829. (గంథ రచన 1829. 

సం. కుం బూర్వమనుట స్పష్టము, రచనా రీతిని బట్టి ప్రాచీనత క్వాచి 

తమ్ము ద్యోతమాన మగును. 

(గ్రంథ విషయము :-- భారతము శాంతి పర్వమునం గల పరోప 

కార పరాయణ ధర్మ (ప్రబో భాత్నక మగు కపోత వాక్యొపాఖ్యాన 

మిందు మనోహారముగ. (బపంచింపబడినది. ఇందు విడి వడిగా రాగ 

తాళ (పథానములగు దరువులు, ద్విపదలు, కందములు చెాపదములు 

జాళిపదాలు, నడలు, "రేకులు, అనువులు, అరచందికలు, నువాల 

మొ. రచనా విశేషములు గలవు. మంచి పలుకుబళ్ళు గల పదగతి, 

సూనృతమైన భావా వేశమును “ల రచన. య గా, అని చేరొ-న( 

బడినది. ° 

నునన పల పననువెనామునా 

+ (ప్రతులం:- 1 తం. స మ్మ కే నం. 474-47, 
ఇ పా. లి. పు. భాం, డి నం, 1844, 1845, 1846. 

ము (కని విషయమునకు తం, స, మ (పతి (గాన్యాము) 



he 

1 Creer J 
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] 

లిపి, సిరి పగడ సుబ్బారాయు (డు 

(పా. లి. ఫు, భాం. డి. నం. 1956, 1957 సారంగధరనాటకము 
హరితస గోత్రుడు, వెంకట్రామయ్య న్రత్రుశునైన నుబ్బారాయని 
కృత మని యున్నది. అందే డి. నం. 1889, 189(_ నలనాటక మున 

నది శిరు పెగడ (సిర్మిపెగడ సుబ్బరాయ కవి కత మని యున్నది. 

(కేటలాగు కర్తలు “(గంధకర వేరిందు/గనరా*” దని (వానసిరి, 

కాని డి 1890 (ప్రతిగల సంపుటము 187 వ పుట _ ెండవపంకి ,లో? 

గవివేరు స్పష్టముగాగలదు). ఉభయ (గంథములు చేకక_ర్తృకము 
లనుటకుం గథోషక్రమణిక, నిర్వహణ, రచనల యందుగల సామ్యుమే 
(వబలమెన కార్మాణ. అందులకు శెండింటను గల కోల కేతన కథా 

(ప్రస్తావన, రాజపాకత (పావేశిక (ధువ, రాజుగారి మృగయాసన్నా 
పాము రాజపురోహీత | వావేళిక (భువ 'మొదలగు సందర్భములు 

హోల్సి చూడనగును. శెండును శివాంకితములు. . 

రెంక్కుగంభ ములును (బసి నైతి వృత్తములు. "రెండింట దరు 

వులు ద్విపదల్గు వచనములు సమపాళముగా నున్నవి. వలలు 
న్నవి. నలచర్షితలో నదనముగా శోభనములు గొలంది పద్యము 
లును గలవు. అండాశాాస వభాగముండుట యొుకవిశేవము. 
రండును నాటకములని చరొ_నంబడినవి. సారంగధరనాటకము 

పాడుటకు, నాకుటకు నుభ్రైశింప బడినది. రెండు శొకవిధవముగు వ్యావ 
హోరిక భాపూధోరణిలో సాగినవి. శెంనును (బౌథ రచనలుగావు. నల 
నాటకము బిల్యప్పరీశున కంకితము. బీలపురి యనంగా ఉ త్సరార్మా_టు 
మండలమునండలి తిరువలమను త్నే[త్రము. కవి యా పాంతపువాండు 
గావచ్చును. 
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డి. 1957 (ప్రతిచివర “విరోధి నామ సంవత్చర (శావణ 

శు 18 శనివారం పుదుచేరలో ఈ సారంగ నాటకం సంపూర్ణంగా 

మూ జేటి సశ్వేశలిం౫ం (వాసుకొనెను.’” అని యున్నది. కీ. న్, 

14-3-1829 విరోధి (శావణ శు. 15 అనలా బరార్జి మయే కాని 

శుక్రవారము. ఆవమటునాడుగదా శనివారము. ఇక్కడ తిధివివ 

యమున చేదో చిన్న తికమకగలదు. అదియట్లుండ నీ డి. 1957 తాళ 

ప(త్మప్రతి అట్టిచో నది తరువాతి విరోధి (క్రీ. శ. 1889 యనుట 

-కా కాలమున కం గాగితములు నచ్చు వచ్చియుండుటచే నది పొనలదు 

కదా. ఈ (పలి విలేఖకుండగు మాజేటి సశ్వేశలింగమే (ప్రా. లి. పు. 

భాం, నందలి యగేక తాళపత్ర (గంథముల (పతి విలేఖనములు చేతి 

మోందుగా నడచిన పూర్ణ కాముడు. ఆయా్రతి విలేఖనకాలము 

లనేకము పరిశీలింపంగా నతండు (క. శ. 18 శతాబ్ది పూర్వార్థమున 
నుండినట్లు 'లెల్లమగుచున్నది. అందుచే న్మీపతి విలేఖన వత్సరమగు 

విరోధిని 1829 గా (గ్రహింపనగు. సుబ్బరాయని కృతులంతకుముందు 

పుట్టినవనవలెం గాని యేమంత (పాచీన రచనలుగాం దోంపవు. 

ఏ9. వేలరారి వేంకట కపి 

కవి విషయము: ఆప _స్తంబ సూ తుండు, మాద్గ్దల్యసగోతుడ, 

బహ్మన "లేక [వే పనామాత్యుని పుత్రుడు. గొంగాళ రామశాస్త్రి 

శిష్యుండు. (ఇవి యాయన శామలీల, గారీశంకరవిలాసముల నుండి 

యెబుకపడిన సంగతులు). ఈయన నివాసము విశాఖమండల విజయ 



102 ఆంధ యక్షగాన వాజ్మయ చకిత 

నగర రాజ్యమందలి రావివలస,. కృతులు = విచితరామాయణ 

కావ్యము, గావళంకర విలాస నాట్య(వ్రబంధము, ! రాములీలి యతడు 

గానము, జానకీరామశ తకము, గోవ్యా[ఘ పరిచయము మొదలగునవి 

ఈయన “త్రివష్టీ వర్షముల్ యుర్వరం గీర్తినొంది చన నొప్పూగ 

స్ఫర్లము యాగ కర్ణ తాఖర్వము శాలివాహన శకంబున వహ్ని న 

గాది చంద్రులం, బర్వువిరోధి కృృన్నహిత వత్సర యాళ్విన కృష్ణ 

పంచమిన్ ” అనలా శా. శ. 1778-78- (కీ. శ. 1851 అడ 
యీయన నిధనకాలము. ఈయన రీక్రి సం. లు జీవించినట్లు సె పద్య 

మున జెప్పంుడినది. కావున నీయన జననము (క్రీ. శ. 1778 అగుచు 
న్నది. వహ్ని శబ్బమునకుం ( బెతాగ్ను లనుగాక పంచాగ్ను లను గ్రహాం 

చినచో నీయన కాలము (క్రి. శ. 1780 - 1858 అగును. * ఇర్వదినాల్లు 
హాయనము లింపు దనర్చినకాలమాదిగా ” నీయన కృతులు రచించి 
నారంట, అనలా. క్రీ. శ. 1804 (పాంతమున వీతేని యక్షుగానముల 
రచన జరిగినదని యూహింవవచ్చును. (ఈ విషయము లీయనరామలీల 
గా. శం, విలాన ముదిత షతి క్రితని ద్యితీయప్ముతుండగు వెంకట 

రామయ్య సంతరించిన ముఖబంధ పద్యములవలన నెజుంగనై నవి. 

(పాయుకము గా నితని కృతులన్ని యు విజయనగర సమోపమునం గల 

(రామతీర్థ వ్నేత్రస్వామి కంకితములు, 

గంధథవిషయము 

రామలీ ల: 

రామాయణ మాటుకాండలు నిందు సంగ హముగా రచింప. 

బడినవి, కాండాంత కవి విషయక గద్యలు వినా (గంథము నిర్వచ 
కానాల 

(1) (2) శెండును విశాఖపట్టణము (శ్రీ శారదా మకుటము. శా. లో ముది 
తేములు, సం, 1900. 
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నము. (ప్రసిద్ధ రాగ తాళములలో దరువులును బద్యములును విరివిగా, 
గలవు, ఎడనెడ ద్విపదలు. అఖ్యాన్నశ లి యెక్కువ. రచన చక్క 
నిది. యక్షగాన కావ్యమని వేర్కొనంబడినది, 

గౌరిశ౦కరవఏవిలాసమడు: 

గంగా శంకరుల వై్యతరథ వన విహారము -- అట శివుని 
గంధ ర్యాంగనల పొందు-వారును గంగయు నెట్లో సమాధానపడిరనలా 
గారీదేవి యాగమనము -- సవతుల కయ్యము -- శివు-డెట్లో సమా 
ఛానము గుదుర్పుటయు నిందలివిషయము. ఇది కొంత పట్టు కూర న్ 
నాధకవి మృత్యుంజయ విలాసము ఫక్కిని రచింపండినది. ఇందా 

శాస విభాగము (లీ) గలదు. ఇది శృంగార నాటక (పబంధమని 

'వేర్కొనంబడినది. ఇందలి (పథాన రసము శృంగారము. ప్యాతల 

సంభాషణలతో. గథా (ప్రవృత్తి నాటకోచితముగా నున్నది. పుర 
వనాది వర్గ నములు, మదన చందాద్యు పాలంభములును (బబంధోచి 
తేముగా నున్నవి, (ప్రసిద్ధ రాగ తాళములలో దరువులు, పద్యములు, 

వచనములు, ద్యిపదలును గలవు, రచన చక్కనిది. 

అధికముగా నావా నా నాన్నా 

ల్. చెళ్లవిళ్ల నరస కవి 
ఈయన రచించిన యామినీపుర్ణ _ తిలకావిలాస (ప్రబంధము 

(బందరు శృంగార కావ్య (గ్రంథమండలి (ప్రచురణ, 1941) నకు కీ క్ల 

చెళ్ళపిళ్ళ వెంకటశా స్ర్రీగారు వీఠిక ప్రాయుచు నరసకవిగారు తమ 
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విన్నము తాతగారనియు, వారు గోదావరిముండలమునందలి కడియం 

(గ్రామ వా స్తవ్యులనియు, [క్రీ శ. 1795 - 1810 సం. ల నడుమ నుండి 
రనియు వారు అహల్యా సర్మక్రందన విలాసము, ఏకాంత సేవా కలా 

పము నను రెండు యక్షగానములు రచించియుండిరనియుం, గవి 

స్వహ_స్తలిఖతములగు (పతులకుం దాము. సయముగాం (బతులు 

తయారుచేసికొనియున్నను నవి యంతరించినవనియు [వాసియుండిరి. 

(నరస కవిగారు యా, పు. తి. విలాసమున విఠాపురము రావు వేంకట 

సీలాద్రి రాయ నృపతిని జేర్కొ_-నియుంశుటచే నానృపతి “*నూజు 

సంవత్సరముల [క్రిందట నుండనవారై నందున నాతనికాలములో నుండిన 

కవియు దాదాపుగా నూజు , సంవత్సరముల (క్రిందటివాం” డని 

శ్రీ వీశేశలింగముగారు ఆం. క. చ లో నరసకవి చర్మితేమున 

(వాసినారు.) 

ఏఏ. శివలెంక మల్దనారాధ్యులు 

ఏరభ [ద పెజయము; 

ర్ి విషయము : ఇతని వీతామపహాుండును వముల్లనా రాధ్యుడు, 

తండి మపశ దేవారాధ్యుండు. గురువు రామయ్య "బేశికుండు! (గ్రంథ 

మేలూరు జలా పహారీశరున కంకితము. కాంగా నితం జేలూరు 

వా_స్తవ్యుండని యూహిం౦ంపందగియున్న ది. ఇతని కాల నిర యమున 

కొక యాధారముగలదు. ఈ ఏ. వి, యొక్క పా, లి. పు. భాం,, 

* ఆర్. నం. 614 (ప్రతి విలేఖనకాలము శుభ కృత్కార్హిక స ౧౧ ఆది 

వారము -- [శ శ్ర, 18-11-1842. (గంథరచన యంతకుంబూర్యమనుట 
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నిశ్స్సయమ. @) రాజా మంతి పగడ భుజంగ రావుగారు సంతరించిన 

ఆధునిక కవి జీవితములను [గంథమున (నెం. 184 గా) నున్న శివలెంక 

నాగభూవణముగారి చర్మితమున వారి నివాస మేలూరికి సఏిరాపమున 

నున్న వంగూరనియు వారు ఎ వటాహ్నణులు, ఆప_స్తంబసూ తులు, 

సాలంకాయనగో(తులు నను విశేషములు దెలియటతోపాటాయన 

మల్ల నా రాధ్యుల పతులనియు, వారి జనన కాలము శ్ర న 

28-4-1872 అనియు. చెలియవచ్చినది. అందుచే వారి తాతగారగు 

మల్ల నా కాధ్యులు 19వ శ, పూ ర్యార్లమున నుండినట్లు స్పష్టము, 

(గలథ విషయము :-- మూ (డాశా(సములుగా విభ కము. 

ఇందు విరభ[ద విజయ కథా (ప్రధానమైనది (ప్రథమాశ్వాసము 

మా(తమే. ద్యితీయమునం 'చార్వతీకల్యాణము, తృతీయమునః గుమార 

సంభవ తారక వధములు(పభానవిషయములు. (గంథనామము పూర్తిగా 

సార కముగాదు. (ప్రసిద్ధ క థాసందర్భముల కింత విరుద్ధముగా నవ్ యిం 

దలంతి యలతిం మార్పుల నవధరించి యుండెను. కాని యవి కావ్య 

గుణాపకర్ష కములు గాలేదు. లందు (బసిద్ధ రాగ తాళములలో 

దరువులు, ద్విపదలు, పదన్టీములు, వచనములు, కందార్హ * సార్గములు, 

సువ్వి, జోలలు, శోభనములును గలవు. రచన చక్కనిది. కూర్మనాథ 

కవి మృత్యుంజయవిలాస రచనా(పకియతో దీనికి. జాల పోలికగలదు. 

ఎలుక పార్వతీ యనుతాప ఘట్రములందు రచనలో.ంగూడ బోలిక 

స్పష్టపడినది. ఇదియు మృ. వి వత నవతారికలో యక్షగాన మనియు 

నాశ్యాసాంతగ ద్యలో శృంగార నాటక గేయ ఫ బంధమనియు. "బేర్కెనం 

బడినది. కాని యిందు (శవ్య కావ్యధోరణి యెక్కువ, గర్భకవిత్వ మట 

నట (ప్రదర్శింపంబడినది. యుద్ద వర్ష న లుడా త్తేముగా నడచినవి. ఎటుక 

ఘట్టము నేర్పుగా. జి తింపయుడినది. 
రాద. కా అరా 

14 



ఏ6. ముమ్మడిదెవుల తిరుమలకి 
గీతరఘున౦ద న ముఃః 

కవి విషయము :--పరాకర సగో(తు(డు. రామచందయలీ 

శష్యుండు. హరిహర్నాదే (త, ఈతని తెండి కరు గూడ లిరుమబాొ 

రు(డే. తల్లీలకుమ్మ. చిత్తూరు క వి కుటుంబమునకు. జిరనివాసమ(టః 

కాలము ఏ ఈగంథముయొక్క- అం. నా, ప. (పతిలేఖకుని క్లోక 

ముకటి గలదు -- “గువునారే౭ యబాహుల బహాుళాప్ర మ్యాం స 

సచ్చిచానందః, గీతరఘునందనం నిజ విత తిరులరచిత మలీఖు 

దిదమ్” ఆ యశుయభాహుల (కార్తిక) బహూుళాష్టమి ౫ రువారము 

క్రీ శ. ౨9-11-1806 కి మ్యూతేము సరిపోయినది. అనాండా (పతిని 
లిఖంచిన సచ్చిడానందుండు (గంథక_ర్త కొడుకునని చెప్పియున్నా డు, 

కాయుట్టి తీరుమలకవి (క్రీ, శ. 19వ శతాబ్ది పూర్వార్థమున నుండి 
యుంజెననుట నిశ్చయము, 

(గంథ విషయము :- ఇందు రామాయణ సూజు కార్లిడల 

కథయు యథా వాల్లీక [పణాభికముగా గలదు. దానివలె నిదియు 

“పాన్యేశేయేచ మధుర”మ్మనందగినది. వాలి కి రామాయణము నను 

దినము నర్గపరాయణుడ పారాయణ మునర్చిస వాడట కవిం 

కాని యతండిందు భోజ చంపువునుగూ.డ బలుకరింపక విడువలేదు. 

గీత రఘునందన మనలానే గీతనోవిందము స్ఫురణకు వచ్చును. 

౫ అం. సా. ప..--నం., 6 

ఇందలి బాల కాండ మాత్రము 1696 లో పనప్పాకం ఆనందా చార్యుల 

వారిచేం (బక టితిము. (ఈఅనం చాచాస్యల వారి పుట్టుక 15ఉ8 లో ననియు, వార్ 

తేం డి గారికి తిరుమలక వి పుత్రుడైన Me మితులనియు డాక్షరు 

(శీనేలటూరి వె వెంకటరమణయ్య గారు సెలవిచ్చి యున్నారు). 
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రాంకును గీతిధర్శ (పకృష్ణములళ జాని ఇండింటను (బధాన భేద ముకోటి 

కలదు. గీతగోవిందము భావ (పధానమెనది. గీతరఘు నండనము 

వస్తుపభానమైనది. ఇందు సుది ర్లసంవాడ శెలి వాతుక, నాటకీయ 

సన్ని వేశ (కల్పన శిల్పమును గవి మూపియున్నను పాటపాలెక్కువ 

యని యావే చెప్పకచెప్పుచున్నది. ఇది ధారా ధోరణీ భానుకము 

లగు దనువులతో . తాళ ప్రధానములు', గతి గంభీరములగు ద్విప 
లతో? బరువు లెత్తు పదప స్యములతో, ఏలలు, అర్లచం(దిక లు, లాలి 

పాట, తోభనములు మొదలగు ౫ మవిశేషములతో నిర్యచనముగా 

సంతరింపబడినది. ఇందలి భావ సలత్షణమైనది. రచన నిర్దష్తమెనది. 

(వబంధమనివేర్కొన బడినంవులకుం దగినట్లు చక్కని వర్ణనలును 

గలవు. అన్నిటిని మించిన దిందలి రసృప్రసన్న మగు శైలీ లాలిత్యము. 

ఏ/. కానుకొలను వెంకటదాసు 

[శీకృష్ణనాటకయక్ష గానమహా[ పబంధరాస కీడావిలాసము* 
కవి విమయము :--శ్రీవచ్ప్చసగ్యోతుండు. కానుకొలను భావయా 

మాత్వ్య పృతుడయుు ఈయనకే నాయనప్పయని నామాంతరము. 

1 కవి శ్రీకృష్ణ నాటకమను యక్ష గాన మహ్మాప్రబంభము  నాశ్వాస బహుళ 

ముగా రచించియుండనట్టు ను నందు. చతుర్థాశ్వాసము రాసక్రీడావిలాన మనియు 

(గంఖాంతగ ద్యవలనC చేటపడుచున్న ది. ఆ చతుర్థాశ్వాసము మా[తమే నేండు 

లభించుచున్నది. ... అం. సా ప. తాళపత్ర పతి నం.2748. ఇది 1926 లో బందరు 

చషనల్ ైపిస్ వారిచేతను, 1946 లో ఏలూరు వెంక్టటామ పవర్ (పెన్ నందును 

ము ద్రింపజడినది. ము(దణ( పోతా హకులు (గ ౦థక ర్త గారి పొ(తులని రెండిటి ముఖ 

పత్రములమోందను గలదు. 
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చింతగుంటపాలెపు రామశతేకక ర. ... 1816వ సం. లో జై కవి 

12 వత్సరముల (పాయమున నుండంగా నీశతకము (వా సెనట ” అనియు 

నతనిగుజించి శతకకనులచరితలో. గలదు. చింతగుంట పాలెము 

బందరులో నొక వేటయంట. 

(గంథవిషయము :--గోవికాకృష్ణుల రాసక్రీడలు. (ప్రసిద్ద రాగ 

తాళములలోం గవినామాంకితములగు దరువులు పద్యములు, శ్లోకము 

లును గలవు. _ కవిత్యమెంతయు " హృదయంగమము. రాన క్రీడఘట్ల 

మతిమా(త్రమనోజ్జ ము, కవి సంగీతేజ్ఞానము వెల్లీవిరిసినది. దరువులు 

సలత్షుణములై న చక్కని కృతులవలె నున్నవి. 

ఏం, జ్యో పిరావు య్య 

పారిజాత నాటకము: 

పై గంథము ఆం. సా, ప. (పతినెం. 1748 అసమ మెనది. 

(పత్యేంతేరము లభింపలేవు. గంథములోపల( గవినామాదులు తెలి 

యుట కవశాశము నేదు. “ లెబిలు”సె జోో్టతిరామయ్య వేరు కన్పట్టు 

చున్నది. అతయకాని యేతద్ధ ఏంథక రై యుండునాయని వట్టి యను 
మానముమ్మాత్రమ. అతంజే క్రర్తయగునేని (గంథరచనా కాలమును 

నిర్ణయించుట కొక యాభారముగలదు.. జ్యోతిరామన తన కృతి 

వా త్పాహకులలో నొకండని శ్రీభరమల్లై వెంకట సామి తేన (బ్రహ్మో 

_చ్రరఖండమున జెప్పియున్నా (డు. (చూ, ఆం. క. చ. తృతీయభాగము 
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వేంకటస్యా ౫ “క న్ట కవర గణనంబు శైల రామమునిందు పరిమితంబై. 

భా(కిబరగుచునుంకు యువనామ సంవత్సేరిి మున తనగంథము 

రచించినట్లు నెప్పి మున్నాండు. అది శా. శ 1757 _ (క్రీశ. 1815 
అగుచున్నది. జ్యోతిరామనయు నా(ప్రాంతేమువాజే యగును. వేంకట 

స్వామి జ్యోతిరామయ విస్ణువర్థ నగోత్రుండై న సుబ్బనకుం గొడుకనియు 

నతనికి లక్షీ నారాయణ చెంగల్వ రాయండునను సోదరులున్నట్లును 

జెప్పినాండు. 

ఈ పారిజాత నాటకము చేజెర్ల చెన్న కేశవ సామి కంకితము. 

(చేజెర్ల గుంటూరు జిల్లా, ఒంగోలు తా॥ (గంథమంతేయు సత్యభామ 

స్వగతమువ లె నున్నది. ఆమె కృష్ణుని వెదకి కొనుచు వచ్చుటయుం 

దన పెంద్దముచ్చట ముచ్చటించుచు. దన వలవంత వెళ్ళలబొసి కొను 

టయు నున్నంచలో నిందలి విషయము, ఇందుంబ్రనిద్ధ తాళ |పథానము 

లె న దరువులు, ద్విపదలు, పద్యములు గలవు. రచన బాగు లేక 

పోలేను. 

౨9. జందాళనంజస 

తొానకురవ౦బచి:* 
మ్ 

ఈ నంజప్ప తాను జ్యోతి రామగురుని శిష్యుండ ననిమా(త్రము 

చప్పుకొనినాడు. అతండు పై జ్యోతి రామయ్య యే యగునేని నంజప్ప 

* ఇది 1867 సం. ననే ముదిత మైనది. (ప్రచురణ వివరములు తెలియవు. 

రాజమం[డి గాతమో గంథాలయమున నొక (పతికలదు. -- నెం. 150. 
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కాలము 19 శ, పూ ర్యార్థముగా (గ్రహింపవచ్చును. ఇతని జ్ఞాన కుర 

వంజి త్ర కథ, పురుష కథ అని ధ్విధా విభ కము. మొదటి భాగ 

మున నెవరో మునికాంతకు ముక్తి కాంత యెొజుకతయై యబై (తే 

త్రత్ర _త్వేమును గూర్చి యెజుక చెప్పుటయు, నపరార్థమున పరమాత్మ 

యగు సింగడు సింగిని వెదకుచు వచ్చుటయు వారి సంవాదమును 

విషయములు. సాంశేతిక పరిభావ యొక్కువ. ఇందు (బసిద్ధ రాగ 

తాళములలో దరువు లనేకము డదరునవులలో సంవాదములు, కందార 

ములు, ఏలలు, ద(పదలు, పద్యములు (జాత్యుప జూతులు మూత్రము), 

వచనములు, సంధి వచనములు, నొక దండకము, నొక చూూార్జి క యు: 

గలవు. రచన చేలవము. దోవ దోవాలము. ఛందోదోపము లనే 

కము, గణ యతి పాసములలో నేదో యొకటి నవ్పినజాలు నన్న 

రకము వాండు (గంధక ర. (గంథము యతుగానముగాం జేర్కొనం 

బడినది, 

60. తరిగొండ వేంగవరాంబ 

ఈమె యింటిశే రసలు తరిగొండవారుకాదు. తరిగొండ కడప 

మండలము వాయల్పాడు తాలూకాలో నొక [గామము, ఈమె 

పుట్టినింటి వారు కానాలవారు. నందనరీక (బాహ ణులు, వాసిష 
ట్ / గ్ 

నో తులు, ఈమె తండి కృృష్ణార్యుయ. తలి మంగమాంబ. భర్త 
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ఇంజేటి * వంళ్యుండును, శ్రీవత్సనగో(తుడు, తిమ్ముయార్యుని 

పుత్రుండు నైనవెకటాచలపతి కాని యామెకుం దరిగొండ వెంగవు 

యనియీ _పసిద్ధి గబ్లినది. తరిగొండ నరసింహు. డామె కిలువేల్పు. 

తిరుపతి వేంక్ర కేశ్వరు. డిష్ట్టదె వతము. ఆయిరువురకు నభేదముపాటించి 

చాల కృతులను సముదకముగా నర్పించిన దామె. కొన్నిటిని సుబ 

హ్నణ్య గురున కంకితీము చేసినది. 

ఈమె 1840 నం. నందు జీవించి యుండినట్టు క వే సి. వి 

(బాను దొరగారు తీవమనిఘుంటువున (వాసియున్నారు. కాని యప్పటి 

కామె వారక దశయందుం డెనని యూాహింపనగును, 

(పాంలి.పు, ఖభాం.ఆర్ .నం. 1056 వారిజాతాపహరణ నాటకము 

( వెంగమకృతము) (పతి చివర “దురు ఖానామ సంవత్సర ఆపాఢ శుద్ధ 

6 గురువారమునకుసరియయిన 1896 సంవత్సరం జులాయినెల లేదీ 16 న 

శ్రీతరిగొండ వేంగమ్మ గారికి మునిమనుమడున్నూ,  వేంగమ్మ 
గారికి కోడలై న చెంగమ్మగారికి మనుమడైన గరిడిమి ..గుమ్మాన్న 

కొమారుడయిన గంగాధరప్ప, గాదం శెట్టి పుల్లయ్య (వాసిన అసలు 

మాతృకనుపట్టి సంపూర్ణ ముగా (గంథంపూ ర్తిగా (వాయడ మైనది.” 

అని యున్న ది. 1896 నాయి కామె పతులకు జాహి[తులున్నా 

రనగానామె 158వ శతాబ్దిచివరిశే పుట్టియుండును. ఆమె (గ్రంథరచన - 

యక్షగాన రచనమెన 19వ శతాబ్ద (పథమ పాదమున జరిగియుండును, 

శకొన్ని తావుల నింజేటి, నుంజేటి యనియుంగలదు. అది లేఖకుల పొర సాశై 

యుండును. ఇంజేటి--అన్నుగామము కర్నూ్నూలుజిల్లా కోయిలకుంట్ల తా లూ కాలో 

గలదు. దానినిబట్టియే ఆయింటి పే రేర్చడి యుండును. 

వెంగమాంబ విషయ మా మెగంథనుల నుండియే విశదనుగుచున్నది, అందు 

ద్విపద భాగ వతేము (పా.లి. ఫు భాం., డి. నం. 1013) నుండి యొక్కుువసంగతు 

"అజుక పడగ లవ్రు. 
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వెంగమాంబ ోనాచిన్న నాట నోనామాలనై న, నాచార్యు 

లెవరు నాశాన తీవేదు”” =ని చెప్పినది. శాన పదునై ను కృతులు 

రచించిన పోడయామె. అవి 1. నరసింహా శతకము, ౨. నరసింహా 
విగాసకధ్క, కి. శివనాటకము క్తీ రాకయోగ సారద్విపదు గక ప్త 

నాటకము, 3. పారిజాతాఫహకణము, 7. రమాపరిణయమును పెండ్లి 

పాట్క ఏ. చెంచునాటక్షేము, 9. శ్రీకృష్ణ మ =జరి, 10. నుకృణీ నాట 
కొమ్ము 11. గోవికా నాటకము, 12. ద్విపద భాగవతము, 1కీ. వేంకటా 
చల మాహాత్మ్యము, [కం వాసిష్థ రామాయణము, 15. ము క్రి కాంతా 

విలాసము. ఇందు శతకములు, పడ్యది(పద కావ్యములు, యక్షగాన 

ములు, పాటలును గలవు. (పృకియావై విధ్యమే కా దా మెసాహీత్య 
మందుభ కి, శృంగారము, వేదాంతము మున్ను గా విషయమై విధ్య 

మును గలదు. ఆమెగంథములు పదునొకంను లభించినవి. అందాబు 

ముద్రితములు. (4, 8, 18, 14, 15,). పె పట్టికలోయత్ష గానము లేడు 
గలవు. (కి 5, 6,8, 10, 11, 15). అందు రుక్లిణి నాటక ములబ్దము. 
నారసింహ విలాసకథయు యక్షగాన మగునేవోూ కాని యదియు 
నల బవము, 

యి 

గంథసనమీ శ్ 

రివనాటకమణము': 

దీనిని శివనాటకమనియుం గనయ్యితి వ్రవహరించినది కాని 

(పతివి లేఖకులు కొందటొక (కొ_త్తవేరు పెట్టినారు - శివపారిజాతేమని. 

1 అం. సా, ప, ప్రతులు:- నం, 2175 _ 77 ( కాగితము), నం. 1498, 
నం. 1749 లే చెనిమిదాకు లిందలి చమొజుక ఘుట్రైము. ఆది పొరపాటున చవేంక చే 
శర క ల్యాణమను య, గా, గాంబేర్కొ_నంబడినది. (ఆం, సా, ప, అము,ద్రితి (గంధ 

సూచికలో) ఆడయారు [పతులు ;- తికి (ఇ) 19, 82 హాన్, 8, ఆం, సొ, ప 
(పతిలో మాత్రము వెంకమాంబ తండి "శే సార్యుయని యున్నది. కాని అడయార్ 
పతులలో నామె కడమ్మగ౦థములలో కృ ప్టార్యుండనియే కొలను. అడే (గావ్యాము, 
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పారిజాత (పస క్షి యిందెక్కడను గానరాదు. కాని నారదుడు పారి 

జాతము కారణముగా సత్యా రుక్తిణుల మధ్య సవతికయ్యము తెచ్చి 

పెట్టినక్లే యిందొక రత్నహారము ద్వారా గంగా గౌరుల నడుమ నది 
కల్సించును, సందర్భ సాదృశ్యమునుబట్టి లేఖకుడు చేసిన పనియిది. 

ఇందు లన్నీ a కొర వంజియె గంగ శెజబుకచెప్పుటు నారాయణు(డు 

సింగం డగుట, సింగీ సింగళ్ళ (పసంగ ము, సవతుల సంవాదము హృద 

యంగమముగా సాగినవి. అప (ప్రయోగము లనేకమున్నను సహృదయ 
సంభావనమునకు( గొదువపడదు. వెంగమ శివకథ యగుటచేంగాలటో 

ల గ్రంథమును రాచవీటి వీరభ[దున కంకితమిచ్చి నది. 

బాలకృషనాటకముి: 
€9 

గోవీకా క్ట సంవాదము :-- కుం డదృుళ్యుండగుట _ గోవి 
దం రం 

కల యన్వేవణ -- అతండు (ప్రసన్నుడై వారితో జలక్రీడ లాడుట _ 
అంతలో రాధ గోపాలుని వాలికి. జెలిక త్రెను బు తెంచుట -- నోవీకలా 

రాధా సఖిపై 6 గోవించుట -- కృష్ణుడు రాధను (బసన్న ేసికొనుట __ 

ఇదీ యిందలి విషయము. రచన యొక మోస్తరు. 

పారిజాతాపహారణముి్: 

కృష్ణుండు పారిజాత వృక్షమును దెచ్చెదనని సత్వ ననునయించి 

సుఖంచుచున్న ఘట్రముతోనిందలి కథారంభము. పూర్వకథ సంగవా 

2 ఆం. సా, పృ - నం, 1556. వెంగమ తాను కృష్ణనాటకమును, గోపి క్రా 

నాటకమును రచించినట్టు మాత్రము ద్విపద ఫాగవతమునల జెప్పినది, కాని యీ 

బాలకృష్ణ నాటకమనునడే నేండుపలబ్దము. అండా పేగట్లనే యున్నది. విషయమును 

బట్టి యిది ఫై శెండిట నేచైనను గావచ్చును, 

“త (పా, లి, పు. భాం, న విష్ణు పొదిజాత మను “పేరనున్నది — అర్, 

నం 1056. శివవిలాసము తప్పుగా శివ పౌరిజాత మని వ్యవహృత మైనది, తద్భిన్నత 

గుర్తింప(బడుట కిది విష్ణు పారిజాత మైనది. (ఇది సుమారు శెండువేల (గ ంథము) 

15 
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ముగా (బసావింపంబడినది. కృషహ్షుంి కొకనాండామెను గికురించి కడమ 

రాణుల? గలియంబోనుట -- సత్య విరహము -- స త్యాకృమ్లుల సందేశ 

ములు, సంవాదములు _ సత్య కడకు సరస్వతి కొరవంజియె వచ్చుట - 

(బహ్మ సింగం డగుట - సత్య తపస్సు చేసి సా(మిని (బసన్ను శేసి 

కొనుట - కృష్ణుడు స్వర్గమున శేంగుట కొక నెపము కల్పించు 

కొనుట - నరకానురవధ కథ యపు డనుసంధింవంబడ్నని. సంవర్భో 

చితమెన మార్పు - తేగువాత వపారిజా తాప పారణము ఈ ఇందో 

వేదుల యుద్దము -- దివిజ తరువు సత్యభామ సెరటికిం దిగగానే సవ 

తుల కయ్యము — రుక్షిణితీర్సు లా సత్యే సవతులకు. బూల వాయనము 

లిచ్చుట -- ఇట్లు పారిజాతకథ బవాభా (పపంచింపంబడినది. శృంగార 

హోసక రసములు వెల్తీవిరిసినపి. సంభావణలు చతురముశా, రచన రసో 

త్తరముగా సాగినవి. 

చెంచునాటకము*ే, 

చంచులక్షీ షు చెల్లెలు తన్మప్రియుని వెదకికొనుచు బావగారి 

భవనపు జాయలకు వచ్చును. అబ తరిగొండ నరసింవాస్యామి ద్యార 

పాలకులచెం బృచ్చితేయె చెంచెత తనచర్మిత, తనవారి చరిత్రయావత్తు 

నేకరువు పెట్టును. తరువాత నామె (ప్రియుడు చెంచు నాయకుడు 

వచ్చును. అతనితో వాదులాటమైనతరువాత చెం చెతబుడుత నతనిక్రప్ప 

గించి వేటకు బోవును. ఆమె తిరిగి వచ్చు సరికి. జెంచు నాయని బెదిరించి 

యొకపులి యాళిశువు నెర్తుకాని పోవును. చెంచెత యంగలార్చి 

ఓ4 అెరికన్ చెమండు ము. శా, (పచురణ, మదరాసు, 1927, 1929, 

ఈము[దణ నిర్జష్టము-గాదు. ఇందలి (గంథాంత ద్విపదలో జెంగమాంబ తల్లి గంగ 
మాంబ యనికలదు. కడమ (గంథము లండెల్ల మంగ మాంబయనియే గలదు. అదియే 
_గాహ్యాము, 
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యార్చి చివరికి (శ్ వెంక కేళునకు (_మొక్కుకొని శిశువును బడయును. 
ఇందు చెంచుల కులావారములు చక్క-_(7ా వివరింపంబడినవి. చంచెత 

పుతేశోక ఘట్టము హృదయము నుదిలగొను నట్టిది. 

దు కి కాంతా విలాసము క : 
మీ) 

దీనికి వేదాంత జ్ఞానబోధిని యని నామాంతరము. ఇందలి 

విషయము _ వేదాంతమైనను రచన సాం కేతికముగా నొకభామకలా 

పమువలె నడచినది. జగ దీశ్యరుండు మాయను వీడి ము క్తికాంతేను 

బొందంగోరి యామె మందిరమునకు వచ్చుట - (జ్ఞానకాంత చెలిక ల్తె) 

తలుపు మూయుట -- తేలుపుకడ నావ లీవల సాయికానాయకుల 

సంవాదములు -అనంతేరము మాయాశక్షి వై రాగ్య జ్ఞాన శక్తులతో 
వొదించుట - మొ॥ విషయములు కృష్ణుండు సత్యయింటికి వచ్చుట 

చెలిక తెలు తలుపులు మూయుట, సత్యా కృష్ణుల సంవాదములు తదు 

పరి సత్యా రుక్లిణుల సవతిక య్యము మొ, సందర్భములను దలయపున 

కెలయించును. విషయము క్లిష్టమైన వేదాంతమైనను జెప్పుటలో 

సాధ్యమైనంత సౌలభసము జూవివది, (గంథ కర్తి yr ఇది సు బహ్మణ్య 

గురున కంకితము. 

వెంగమ యక్షగాన కృతులన్ని యు మంచి నాటకపువాటము 

గబ్లియుండును. అందలి దగువు లెక్కు వగా? (బసిద్ధ తాళ పభానములు. 

అట నట రాగములు సేరొ-నబడినవి. ద్విపదలు, మంజరి, పద్యములు, 

సీసార్థములు, నచనములు, వలలు గొబ్బిళ్ళు, సువాలలు, ధవళశోభన 

5 ఇది క్రీ. శ. 1869 లోనే అచ్చయినది. రాజమం(డి గొాతమాగ౦ంథా 

అయమున నొొక|పతికలదు. నం. 176. అందుండి ము[దణ (పచురణ వివరము తెలిసి 

నది కాదు. 
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ములు మంగళహారతులు చూ చ్లీకల్సు దండకములు మొ, పలురక 

ముల రచనా విశేషములు ననేక ములుగలవు. లోకోక్కులు, (పయోగ 
విఢేవములు ననేకములుగలవు. ఆమె తేన వేంకటాచల మాహాత్మ్మ్య 

ములో శృంగారమునకును దనకును జుక్కెదురన్నట్లు మాటలాడినది. 

కాని యామె యక్షగానము లందది సమృద్ధిగాం గలను, అటవిక 

జాతుల జీవిత విశేషములనుండి గహనముతై న యోగశా్త్ర రహస్య 

ముల వణకుగల యనేక విషయము లామె కథిగ కార్భములు. 

సవతి కయ్యము ఎజుక ఘట్టము మొదలగు పట్టులందభిని వేశము తోడి 

నిపుణ నిర్వహణము (బకోటించినది. అమెవలె నిన్ని యతుగానము 

లింత సమక్థ్రముగా రిచించిన కవయ్యిత్రులులేరు.. సరికదా. కవులు 

నరుదు. 

61.శీర్నాడు చెంకటరాయకి 

కవి విషయము :-- (బాహ్మణు(డు. విశ్వామిత్ర గో(తు(డు, 

తేలిదం[డులు చెన్నాంబా 'వెంకటరమణార్యులు. వితామమవాు(డు 

దాసయ్య. (ప్రపితామవాుడు వెంకటయ్య. ( ఇతని పినతేం[డి సంజుం 

డయ్య. అక్క- సాకాంబ, అన్న దాసయ్య. తమ్ముడు గుండయ్య je 

అహోబిల జోస్యుల యనుంజుండును సింగవరము నివాసియు నగు నరహరి 

జ్స్యు లితని గురువులు. ఇతని య. గా. నాటకకృతులు మూండు. 

a, 
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కృషహ్ణనాటకము ! శివనాటకము * రామాయణము * మొదటిది 

శెండవదానియందును, నాశెంకును మూండవ దానియందును బేవ్కొనం 

బడినవి. మూండును లేపాశ్లీ హరిహారుల కంకితములు. కవి నివాసమది 

కావచ్చు. (లేపాక్షీ అనంతపురమండలమున హిందూపురము తాలూ 

కాలో నున్నది). శివనాటకమున రచనాశాలము చెప్పం బడినది. 

అందు శెంశుభాగములు. (పథము భాగాంతమున * శాలివాహాశక్షము 

వెయ్యిన్ని, యే కునూర్చర నయ్యునొక్క-టి యనెడి, ఘన విళంబి”యును, 
(గంథాంత మున * శాలి వాహన శకాబ్బముల వెతయుచు నుండెడి వెయి 

న్నేశు నూర్గ నరవయి రెండన నమరిన వికారి ” యును బేరొ_న(బడినవి. 

అవి వరుసగా శా. శ, 1761 _62 అనలా (కీ. శ. 1889 — 1840 

అగుచున్న వి. కవి (క్రీ. శ. 1840 ప్రాంతము వాండనుట నిశ్చయము. 

ఈ లేపాక్షీ నాటకత్రే యము రా నుల సీమళోం (బ్రదర్శన (ప్రతిష్ట 
లెక్కు_వగా సంపాదించినది. మూండును (బస్ బేతివృ త్తములు. కృష 

నాటకమునం గృవ్లజన్నాదిగా జల్రీడలవజుకు నున్నది కథ. ఇందు 
పూతనచ గొల్ల భామ, ఎజుకలసాని వేవములు వేయించినాండు కవి. 

శీననాటక మున ద మూధ(ర ధ్వంసము పార తీకల్యాణక థయు( గలవు. 

ఇందు విదూవక్షుని పహోస్సము, సూ(త్రభారుం జెజబు కలసానిని. బల్క- 

రించుటయు గలవు. ఈ శెండిటం |బథమ ద్వితీయ * విలాసములు గా 
(గంథధవిభాగము కాననగును. రామాయణమున చాలా యోధ్య 

ఆరాలు పా పాలా. నా. భారాల ల త చా ము యముయయనివితుయు 

1 1981లో విశాఖపట్టణమున డి. వి యన్, గు ప్పచే, 1947, 1950 సం, 

లలో మదరాసు జెస్టువార్డు అండుకో వారిచేతను ముద్రితము, 

2 ము(ద్రితము. (ప్రచురణ వివరములు తెలియవు, రాజమం(డి గౌతమి[గంథా 

లయమున నొకొపతి గలదు. నం. 195, 

లి పద్మ నాభవిలాస ఘ్కు శా. లో ము[దితను. మదరాసు, 1907. 
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కాండలు “ముదటిరా తికథి”గను, అగణ్య కిపీ_౦భా సుంషరకాండలు 

ష్ రండవరా(తి కథ” గను యుద్ద కాండము క మూడవర్శాతి కథ” 
గను వింగడింపంబడినవి. అనగా నది మూండురా.తుల (ప్రదర్శనమున 
కుద్దిష్టమన్న మాట. ఈ వుండు కృతులందును విడి విడిగా (బసిద్ధ 

రాగ 'తొాళములలో దరువులు, ద్విపదలు, పద్యములు, సంధివచన 
ములు, ప్యాత్ సంభామణా (ప్రచురములై న వచనములును గలవు, 
మూంండింటను నాటకీయత వెల్లి విరిసినది. కాని రచన యొకమో స్తరు. 
భాషలో వ్యావహారికసరళి కొంత చూపట్టుచున్న ది. 

62, వూర్షోళ్త ఎరయ్య 

ముగ్గసంగయ్య కథ: 

కవి విషయము :-_ తండి మార్దోళ్ళ మల్లయ్య. తల్లి లింగమ్మ. 
కవి తేన గ్రంథమును చేబోలి శంభున కంకితముచేసియుండుట చేతను, 
[గ్రంథమున, బెద్దాపురము శై వులను బేర్కొనియుండుటచేతను గోదా 
వరీ మండలవా _స్తవ్యుండనం చెల్లును, 

ఆం, సా. ప లో మాత మోతని ముగ్ధ సంగ య్యకథ కాక్ట 
తాళపత్ర (ప్రతిగలదు. నం. 4540. (ఇది అముద్రిత [గంథసూ చికలోం 
చేరలేదు.) (పతివిలేఖనకాలము :- * విశ్వావసు సంవత్సర చేష్ట శుద్ద 
అష్టమి శుక్రవారం” అది (క్రీ. శ. 12-5-1665, 18-6-1845 తేదీలకు 
సరిపోవుచున్న ది. రచనారీతినిబట్టి శెండవచేగ్రాహ్యము.  అట్లనుట 
కంకొక యూహా యుపబలకముగా నున్నది. (పా. లి. పు భాం. ఆర్, 
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నం 59 (ఎ) కూచిమంచి తిమ్మకవి రాజశేఖర విలాసము (పతివిలేఖకుం 

డైన చాగంటి మల్లయ తాను శార్గరినామసంవత్సర ఫాల్లున శు 12 

గురువారమురోజువరకు మారుజోళ్ళ మటబ్లయ్య (పతిమాచి ” (వాసి 

కొంటిననియున్నాడు. మారుజోళ్ళ వీరయ్య తండ్రిపేరు మల్లయ్య యి. 

ఆ మల్లయయు నీముల్హ్లయయు నొక్క_నేకావచ్చును. ప రా, శే. 

విలాస (పతివిలేఖనకాలము [క్రీ శ. 4-8-1841 తేదీకి సరిగా సరిపోయి 

నది. మలయ యాకాలమువాండే లేదా యంతేకించుక పూర్వుడగును. 

ఎంతపూర్వు. డనుకొందమన్నను (క్రీ. శ. 1750 (ప్రాంతేమున నుండిన 

కుూూ-చిముంచితివము కవికి బరారు((డు “కాడుగదా. ల్రతేడుగాక పోయినను 

నితని పుతు(డై న వఏీరయ్యయెన 19 శతాబ్రి పూ ర్యార్గమున నుండి 

యాం౦డునని యూహించుట అెస్పయనిపించుచున్న ది. 

(గ్రంథ విషయము :-- బస వేశ్వరుని సమకాలికు(డున్కు అప్ట 

ముగ్గలలో నొకండును, సానింటిశేగి యట బుశ్యశృంగునివ లె 

(బవర్త్హించినవాండును నగు సంగయ్య కథ యిందు వర్గి తము. ఇది 

బసవ పురాణాద్దృహాతము, (చూ. బబ పు. తృతియాశ్యాసము). 

ఇందు. దాళ (పథానములగు దరువులు, డి(పదలు, వచనములు, 

కెలందిగాం బద్యములు, వలలు, అర్హచందికలు, సం, చార్జి క ,* సర 

జతియుం గలవు య. గా. అని వేర్కొన: బడినది, కవి యటనట భావ 

(పౌఢిని గనలజిచియుండెను. కాని రచనలో శివకవులును జేయని 
వోవములు కొన్ని చేసియుండెను. - ఐతే, ఇనుపించె, అనుకూల 
వేణిరో, నా (పాణనాధుణ్ని, లోకతరబడి మొ. (ప్రయోగములు; 

ఎ - యలకు, 9 - విలకు యతి, ద్విపదలో నిందగణములకు బదులు 

పంచవమూ[ తొకములై న చంద్రగణముల (పయోగము - ఇట్టి ఏ (గ్రంథ 

మంత (పౌచీనము గాందని తోంపంజేయును. 
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ఒకపరి పెదాపురమునందలి శె వులండణును [ద్రిఫురాంతక్రము 

మోా౭దుగా శ శెలయాతకుః బోయినారంట. అక్కడ శఖరదర్శ 

నము శకస: మళ్లి కార్టునమంటపమునం గూక్చున్న వేళ వారిలో 
బొప్పె బసవన్న వంశ వర్థనుడున్కు మాచలి శంకరమ్మ య( తను 
జుండునై న వేరయ్యచనవుల్డు వీరకవి పఠింపగా బసవ పురాణము 
వినుచు నందలి ముగ్గ సంగయ్యకథ “ యతుగానంబై తె యెంతశృంగా 

రముంగ నుండునో * అని యనా వీరకవియందులకుం బూనెన,ట. 

ఇందు వేరయ్య రమణిపార్వత మృ్మయు స్పృరింపంబడినది). 

నా తా జితీయముః + 

కవి విషయము :- గుంటూరు మండలములోని స త్తెనపల్లిలో 

స్థిరపడిన యొకమహోరాష్ట్రత్షతీయ కుటుంబమునకు జెందినవా రీయన, 

పీరు ఛ్యతపతిశివాజీ వంశీయులు. వీరి వితామహాులైన పాపాజీ 
గారున్కు శివాజీ మనుమలైె న పాపహాోజీగారును సమకాలికులు, బంధు 

వులు నెయుండిరి. వారు క్రీ, శ, 1700 | పాంతము నందుండిన వారు. 

ఫిరోజి కవిగారి జీవితకాలము (కీ. శ. 1829-1889. వీరు బవాు 

+ 1945 లో గుంటూరు జంక కేళ్వర అండుకో వారు (పచురించిన * శ్రిఫీరోజి 
బుషి(గంథావళి’ అను సంపుటమున నిదియుంగలదు. ఆసంప్రుటమున కుపోద్డత 
ముగా శ్రెమవావాది చెంకటరత్న గారు (వాసీన (గ ౦థకర్త జీవిత నంగ హమునుండి 
విషయమిందు (గ హింపబడినది. 
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గంథక ర్హలు. వీరి కృతులలో విషయమై. విధ్యము, (ష్మక్రియావై విధ్య 

మునుగలదు. వీరనేక యతక్షుగానములును రచించి యుండిరని తెలియు 

చున్నది కాని యం దిప్పటికి లభించిన దీ సాకాజితీయ ముక్క-టి మే. 

(గంథవిషయము :-- ఇందు శమంతకోపాఖ్యానము, జాంబవతీ 

సక్యాకాళిందీ నాగ్నజిత్తీ భచాలక్షణా పరిణయ కథలు, నరకా 
నుర సంహోరకధయు వర్ణి తములు. వై గక్య్టము కొటువడినది. కవి 

దీనిని “ స్మాశాజితీ నాటకంబను యక్షుగానంబు ” అనిశేర్కొ_నెను. 
కాని యిందు నాటకీయత తక్కువ ఆఖ్యానశై లిపాలే యథిక మె (శ్రవ్య 

కావ్యమువలెనున్నది. ఇందు (ప్రసిద్దరాగ తాళములలో దరువులు, 

ద్విపదలు పద్యములు, కంద గీతసీసార్ధ ములు గలవు, వచన [పయో 

గము క్యాచిత్క-ము. రచన చక్కనిది. 

wr re wn 

64. పోడూరి వేంకటరాజు 

సుకువూరీసరి ణయము:* 

కవి విషయము :- ఆపస్తంబ సూత్రుడు, భారద్వాజ గోత్రుండు. 
(శ్ రామయామాత్య పాతుకు. వెంక టాచలమం(తి పుత్రుండు. 

బుచ్చిరామయ, రామ మూర్తులకు సోదరుండు. ఇతని కృత్యంతర 

ముగు రామలీలా విలాసము ! నుండి యితండు విశాఖమండల 1విజయ 

3k (పా, ల్, ప్ర. ఛాం., అర్ , న
ం. 440 

1. పా.లి. ఫు భాం, ఆర్. నం. 612, 

16 
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నగరాధి పతియగు విజయరామరాజా(శితుడనియు నితని_నిఐంస 

మేనుగవలస (విశాఖ జి. చీపురుపల్లి తా.) యనియు బెలిసినది. 

మజీయు నం దీతని వంశావళి వపులముగాం గలదు.* ఇతండు శివ 

రామాభ్యుదయ క్నర్తయగు పోడూరి పెడరామా మాత్యుని యన్న 

గాడి కోవవాండు. రామవిలాసము (పా. లి. పు. భాం., (పతి కవి 

సృహ స్త లిఖతము. లేఖన కాలము “ఆనంద నామ సంవచ్చర మై (త్ర 

15 గురువారం” గాంబెర్కొనంబడినది. అది కీ. శ్ర, 15-4-1851 

దీ యగుచున్నది. అదే కవికాలము. నునిశ్చితము. ఆ నాటికి 

విజయనగరమున మూడవ విజయరామరాజు రాజ్యము మోయు 
చున్నాడు. 3 

(గంథ విషయము :- నారదుడు సృంజయ రాజపుతీయగు 

సుకుమారనిం బెండ్లి మాడిన పురాణకథ యిందలి వస్తువు. ఇదియు. 

గూర్శనాథకవి మృత్యుంజయ విలాసమువలె త్రిధావ్యాస విభాగము 

కలిగి యవతారికలో యక్షగాన మనియు, నాఖ్యాసాంత గద్యలలో 

శృంగార నాటకగేయ (పబంధమనియు. శీర్కొనం బడినది. ఇది 
“జనులు - తగిన వేషంబులన్ ధరియించి సభల సాగనుగా.6 చెలువ ” 

ననువ్రుపడునట్లు రచించితినని యున్నాండు కవి. ఇందు పాతలు * తెర 
బయలు దేశే దరువు” లు “మాగధి యనే పరిహాసక వేషధారి” 
పాత్రలను బలుకరించుట్క ప్యాతలు స్వీ యోదంతము జెప్పుట, పాత్రలు 
(ప్ర వేశింపలనే దేవతా స్తోత్రము వేయుటయు విశేవములు. ఒక్కచో 
హంగుడారుని (ప్రసంగము గలదు. ఇందు. (బసిద్ధ రాగ తాళములలో 
a 

ల ఎవం ప 
వివరములకు చూ, _పా.లి, పు భార, 1త౧వార్షి క (గంధ దీపిక ఓ వ 

భాగము -- పుటలు 1549 _ 54, న్ 
లే ఇతని ర్య కాలము 1648-1879 అని విశాఖ జిలా ₹జిటీరలో. 

గ లను, 
7 
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దరువులు, విరివిగాబద్య్యములు, ద్విపద, వచనము, కంచాలంకారము, 

చూర్ణిక, దండకము మొ॥ రచనా విశేషములు గలవు. ఇంబెజుక 

ఘట్టము గలదు. సుకుమారీ ఏిరహా వేదన ఘట్టమున మన థుని పాదు 

పొతో సగవోల్చి (ప్రశంసించిన దండక మత్యంతత మనోజ్ఞము. (గ్రంథ 

మున నాటకీయత మిక్కుటము. రచన రసోత్క_-టము. 

6ఏ:-మరిందంటి భట్టరు 

రామానుజాచార్యులు 

శ్రీరామనాటక ము:* 

కవి విషయము :- (శ్రీవైప్టవుయు. మౌొద్గల్యసగోత్రుండు. 

రామానుజాచార్య పౌ(తు(డు. తీరుమలాబార్యపుతు(డు. గంజాంజిల్లా 

గుజ్జు వాడ నివాసి. (చూ. ముదిత పతి ) ఈతండు దరువూరి అప్పలా 

చార్యులు, వారణాసి అయన్ది రామకని అనువారు తనకిరువురు శిష్యులు 

య పతులు నా. గాతమి |౫౦ఛాలయ తాళప్యత (పతి నం. 958, ఆనమ 

(ము. శ్రీరామ నాటమను పేర నున్నది. కవిపెట్టిన సేరదే కాని లమ్మలుండు 

ఫునర్జీవితుండగుట వినిన రావణుని సంరంభ మిందలివిషయము. 2, (పాలి. పు. థాం. 

ఆక్. నం. 966 బొమ్మలాట రామాయణమును పేరనున్న ది. లక్ష్మ ణమార్భుకుం దరు 

వాతికథ యిందుగలదు. తె. లత్మణమూర్చ్యయను పెరనిది 1908 లో మదరాసులో 

ఎద్దనపూడి సంజీవయ్య అండు సన్ఫువారిచే మురహరి ము. శా. లో మొదటి కూర్చుగా 

ము(ద్రితము, ఇందు (గ్ర౦ంథపరిష్క_ర్హల చేర్పులు మార్పులునుగలవ్రు ఇందు విషయము 

లక్ష ణమార్భృఘట్ట మే కార్ రామపట్టా భి పేకము వజకును గలవు. 
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గలరనియు నారీగంథ రచనలో. దనకుం దోడ్పడి రనియుం జెప్పి 

యున్నాండు. (గౌ. (గ. (పతీ). ఈ వారణాసి అచ్యుతి రామకవియే 

సురతాణీపరిణయే మను (పబంధమును యూ రా మానుజావార్యుని 

(చేరణమున రచించెను. ( అం దిరామానుజాచార్యుండు గుజా(డా(గ హోర 

నివాసి మ. భా. రామానుజాచార్య పౌా(తుండు తిరుములా చార్య 

పుత్రుడు నని చెప్పంబడుటయేగాక యోాతేని వైదువ్య(ప్రశ స్తియు, 

వంశావళి (ప్రశేంసయు విపులముగా. గలదు. ; ఆ (గంభాంతీమునం 

ద(దచనాశకాలమిట్టు చెప్పబడినది. - * విరచింపంబడె నీపబంధము... 

శాలివాహన శ కాద్దన్ రసాగక్షమాధర చం(డాంచిత సంఖ్య కాంతరల 

సన్నానోన్న తానంద వత్సర స్తత్కా_ర్తిక శుక్ల స్పమిని భాస్వత్సారి 

వారంబునన్ * అనయా శ శ, 1776 — కీ.శ. 1ర54. మణి తత్కృతి 

(మెరకుండగు నీ మరిగంటి భట్రరు రామానుజాచార్యుండా 1554 నం. న 
నుండెననుట సుస్పష్టము. ఇతేండు గణచతుర్ధ్యు పాఖ్యా నాది (పబంధము 
లనేకము రచించినాండని ను. ప. నం గలదు. 

(వస్తుత (గంథవిమయము :-- ఇత డీ (శీ, రామనాటక మను చేర 
రామాయణము నంతటిని రచించియుండెనో లేదో తెలియదు కాని 
యుప పలబ్దములగు (పతులలో లయ్మణమూర్భ ఘుట్టమునుండి రాము 

, పట్టాభిషేకము వణుకుగల యుద్దకాండక థ యున్న ది. ఏరరస (సభా 
నముఎుగు ని (గ౨థసందర్భు ములకుం దగనట్లుయుదడ్ధ సన్న ద్ర నుండగ థిరోద్దత 

_ నాయకుని గమన గాంభీరమును వలవించు (పోఢరచవా పరివాటి గల 
పద్యగ ద్యముల (పాచుర్వమిందు గలదు, దరువులు విరళము. (ప్రసిద్ద 
రాగ తాళములలో(హిందుస్తానీవి కూడ) నున్న వి. సంధి వచనములతో 
పాటు పాతల సంవాదాత క వచనములును దజచుగలను. వచ 

L వేగుజుక్క_. [గంధమాల _పచురణ -- బరంప్రరము, 1982. 
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నములందు. న్యానహారిక భాషా సరళి కెంతగన్సట్టును. _అమరక్లో"కము 

లనేకము శేర్కొనణబడినవి. ెనుళపనం దదర్ధ వివరణమును గలదు. 

ద్విపదలు కొద్దిగా గలను, ఇందలీ భాషయందును భావములందును 

జక్కొని (పొౌఢిగలదు. కాని డానికి. గొంతవజకు భాస్యరరామా 

యణము మూందలమైనది. కథకొంత పెంచంబడినది. సరికొ త్త సన్ని 

వేశములును గొన్ని కల్సింపం బడినవి. ఇందు నూ(తథార (పసక్తి 

గలదు. అతడె (ప్రస్తావన నడవీనాయడయ. (ముదిత పతిలోని (ప్రస్తావన 

పరిమ్క్మ_ రృలచచేర్చు. దీని నాథునిక రంగస్థల నాటకముగా దీర్చుటకు. 

బరివ్క- రలు (ఫయత్నించిరి కాని మూల[గంథమువలె “ సర్వంబు 

నేకాశాాసము ” గనే యున్నది. అంక్రరంగ విభాగములు చేయంబడ 

లేదు. ఇందలి సంధివచనము లట్లనే యున్నవి.) ఈ [గంథము తోలు 

బొమ్ములాటల కుప యోగింపంబడుచుండినట్లు ముదితప్రతి పీఠికలో? 

బరిష్కు ర్పృలు (నాసియున్నారు. ఇందలి అమరశ్ష్లోకో దాహరణ వివర 

ణము లుండుటయజూడ నసలిది బొమ్మలాటల కొొటు"కే (నాయయిడినదా 

యనిపించును. అది బొమ్ములాటల పరిపాటి. 

లాను అానానాగా కారాయ నాలనా వాన అనా తపము 

66. దరువూరి అప్పలాచార్యులు 

ఐరావణ (త) చరి[తః 4 

కవి విషయము: ఆ తకేయస గోతుడగు నృసింహార్య్యు నకు (శ్రీని 

నాస్క జగన్నాథ, వెంగళ సుందర నామ ధేయులు తనయులు. అండు 

థ (పా, లి పు, భాం. ఆర్, నం. £96. 
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శ్ర్రనివానార్యునకు నరసమ్మయంు నరసింహ రంగు జగన్నాథ 

నామళైయులు పుకులు, అందు రంగార్యునకు రంగాంబ యం దీఅప్పలా 

చార్యులు, (శీనివాస, రంగార్య లత్మృణార్యులు ప్పుతులు.ఐఇత (డీ (గంథము 

నే కేటి పార్వతీశము (ప్రో త్సావామున సింహ్మోదిపతి కంకితముగా రచించి 

యుండెను. దీనికిముందు సంస్క తాం్యధములందు వమజకొన్ని కృతులు 

కచించినాడ(ంట. ఈ(గంథమునుండి యితని గుజించి యొబులనగు 

విషయ మింతియ. ఇతండు (శ్రీకాకుళ మండలము నవాండనియ్యు, శ్రీరామ 

నాటక కర్పయగు మరింగంటి భట్టరు రామానుజాచార్యూని శ్ష్యు 

డనియు, వారణాసి అచ్యుత రామకవి కతని సురతాణి పపిణయ పబంధ 

5చనయందు. దోడ్సడే ననియు నతనికి మాజట గురువనియు, నత 

నితో జంటగా లశ శనారాయణ విలాసమను యక్ష గానమును రచించి 

యుండెననియు నా మా(గ్రంథములనుబట్టి తెలియుచున్నది.* నుర తాణి 

పరిణయ (పబంధథ రచనాబ్దము (డీ న, 1554 అని మోద రామాను 

జాచార్యుల యుదంత మున. జెప్పంబడినది. మటణి అప్పలాచార్యులు 

నపషూడుండెననుట నిశ్చయము, (పా. లి. పు. భాం, ఆర్, నం. 487 

సురతాణీ పరిణయ (పతివిలేఖకుండీ దరువూరి అప్పలాణార్యుయే. త్ర 

లై ఖన కాలము భావ జ్యేష్ట శుక దా్యాదశ్ గురువారము. ను. ప రచస 

1ర54—_ ఆనంద పం. ఈభఖావ తరువాతిది కావలె. అది !రి74. ను.ప. 

రచనలో. దోడ్పడునాంటి కప్పలాభణార్నులు నుమారు పాతిక ముప్పది 

యేండ్లవాయడైన నైయుంకును. అతండు క్రీ. శ. 1825-1875 సం.ల 
నడుము నుండెనని నిస్పంశయముగాం జెప్ప వచ్చును, 

(గంథ విషయము :-- గాంధారి వ్యాస పో_క్షమగు నై రావణ 

(వతేము (గజ గార్మీవతము) నాచరించి తన యదృషప్టమునకు గర్వపడు 

2 చూ ఇందలి నం, 65, 67 కవులయుద ౦తేము. 
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చుండును. అది కుంతికి మనస్తాప హెతువగును. అడి తెలిసి యర్షునుండు, 

దుర్యోధనాదులు తేమ తల్లి [వశేమునకు మంటి యేను౮సనుమ్మూ త మే 

“ త్రయూారు” వేయించి యుండగా. దాను మింటియేనుణస శే తెచ్చి 

తనతల్లి (వతము నె వేర్చుట, యిందలి కథ. ఇందు (సిద్ద రాగ 

తాళములలో దరువులు, ద్విపదలు, పద్యములును గలవు. (గ్రంథాంత 

గద్య వినా యిది నిర్భచనము, యత్షగానమని వేక్కొానంయడినది, 

(శ్రవ్య కావ్యధోరణి నున్నది (ప్రాఢరచన కాదు. ఇది బహుశా అప్పలా 

చార్యుని బాల్యరచనయొ యుండును, 

aT ee 11 

67. దరువూరి అప్పలాచార్యులు 
వారణాసి అచ్యుతరావముకపి 

లక్ష్మీనారాయణ విలాసము :* 

కవి విషయము :- ఈ జంట కనులు (శ్రీకాకుళ మండల 

వాస్తవ్యులు. ఆ మండలము నందలి శ్రీ కూర్చతే (త్రస్వామి కంకిత 

ముగా, రామానుజాచార్యుని పా(తుడును, వేంకట ల శీ ఇరంగార్యుల 

ప్తుత్రుండు నగు కొండుపర్తి అప్పలార్యుని (వేరణమునను సాహాయ్య 

* పతులు: 1. అం. సా, ప, నం, 2648 (కాగితము) 

౨. (పా. లి, పు. భాం., ఆర్, నం. 762 (కాగితం) 

8. రొాజమండీ ఆం ధే9తివోస పరిశోధక మండలిలో వొకతాళ 

ప(త (ప్రతిగలదు. (వరద చెబ్బతిన్న ది) 
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మునను ఒడ బడ్య పు పురాణో క (పశారముగా నీ [గంథము నిద్దజును గలిపి 

ఇందుయమ గురువగు మరింగ౦టి భట్రరు రామానుజావార్వుని 

అతని | క్రీరామ నాటక రచనలో నీ యిరువురును దోడ్పడి 

నట్లందుగలదు. ఈ ల. నా, విలాసమునందీ కవుల పూర్వ రచన 

యగు సురతాణీపరిణయ _ పదకావ్య (పళంస వచ్చినది. కాని 

ల. నా, వి వలె సురతెణీ పరిణయము జంటకవనము గాదు. ఇందలి 

గద్యలవలె నంద లిగద్య లుభయ నామాంకితములు గాను. అది 

అచ్యుతరామ కన్యుపజ్జముమా(త్ర మే. అందప్పలాచార్యుండు తనకు 

రెండవ గుకువనియు, నా గ్రంథ రచనలో దన కతని తోజ్వాటు గల 
దనియు మూత్ర మే చెప్పినాండు. 

అప్పలాచార్యుని విషయము పూర్యో కము. అచ్యుత రామ 

కవి గుజించి యతని సురతాణీ పరిణయము నుండి మయొబుకపడు విే 
వములు వా ఇత డాప_స్తంబ సూతుండు. భార ద్యాజ గోతు(డు, 

వారణాసి సాంబన ప్మాతుడు. ఎనమం్మడ రామయోగికి చాపి తుండు. 
ఎల్టు మకును నరసింహా కవికిని బు(తుండు, తరామయోగియనువాని కరగ 

జుడు. (ఇతండు (శ్రీకృష్ణ సుధారస మను నింకొక (పబంధమునుగూడ 
రచించి యుండి నట్లు తెలియుచున్నది.) ఇతని సురతాణీ పరిణయ 
రచనా కాలము (శ్ న 185వ్రడః తదర్యాచీన మో ల. నా, వి. బవుశా 

1350--65 (పాంతమున రచింపంబడియుండును. 

(గ్రంథ విషయము :-- శీరసాగర మధన కథయు, లక్షీ నారా 
యణుల వివాహము నిందు వర్మిశములు. ఈ ల. నా. విలాసమున కచేక 
సండర్భములందు గోగులపాటి కూర, [నాథ కవి మృత్యుంజయ విలాసమే 

* చూ, ఇందని మరింగంటి భట్టరు రామానుజాచార్యుల యుదంతము 
(నం. 665) 
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మొరవడీ యైనది. కథా (పణాళికలోను రచనా (ప్రణాభికలోను వృ. వి. 

నకు సమానాంతేరముగా? బయనించినది ల. సనా. ని. అసలు గారీ 

కల్యాణ కథకున్కు లన్నీ శ్ర కల్యాణ కథకును బోలికలు లేవు. కాని 

యూ కవులు (పొఢులగుటచే గారీ కల్యాణ కథకు సన్ని హితముగా 

లట క ల్యాణక థను ససందర్భుముగా మల(చినారు. ఇందు ల ప్షీయుం 

'బార్వతివలెం (బియుని గూర్చి తప పశ్చర్యకుం బూనుకొనును. ఆ సందర్భ 

మున మృ. వి. న వర్ష హేమంత (గీవ ఇర్హువులు మూండును మూయ 

నీసములలో వర్ణి తేములు. ఇందును నామూయేమూండు నీసములలోనే 

నాని ఛాయలుగా వర్ష్మితములు. అందలి శివుని వలెనే విస్థువును 

నిందు గపటవటువగును. అందు భృంగియు నొవ్రుండు నెజుకలనాని 

వేషములు "వేయంగా నిందు నారద నారాయణులు కొత్తెమ సాని 

వాలకములు డాల్తురు. ఇక్షు యా కథాసంద ర్భాను కరణము, రచ 

నలోంయగూడ మృ. వి. నుండి దరువునకు దరువు, సీసమునకు నిసము, 

ద్విపదకు ద్విపద, వచనమునకు వచనము, శ్లో కమునకు శ్ల్కముగా 

నందలి మంచిపైల్ల విడిచి పెట్టక, మొకప్పును వరుసయును దప్పక 

యందులో ననుకరణము నందులో మార్పునుగా ననుకరించినారీ కవులు. 

మృ. వి. నో ప్రత్యతమ య్య ” నని యున్న నిందు “ నాశ్షాత్క-రించె ” 

నని మార్పు. అంతేకాదు మృ. వి. వలెనే యిదియు మూ(డాశ్యాసము 

లుగా విభాగింపంబడినది ; అవతారికలో యక్షగానమనియు నాశ్యా 

సాంతగద్యలలో శృంగార య (ప్రబంధమనియు. జిరొ_నబడినది. 

ఇట్టి యను కరణము నీ కవులెందుకు చేయవలసి వచ్చినదో వోధ 

పడదు. (ఏరును గూర గనాథకవియు నొ క్క_మండలము వారి కూర 2 

నాొధకవి వీరికి ఇెంశు మూండు తరములు పూర్వుండు). 

రచనావిషయమున మృ. వి. విమర్శయె దినికిని జాూలవటుకు 

సరిపడును, సలక్షణమైన భావయు. (బనన్న మైన వే లీయుం గలది, 

17 
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య, గా, కృతులలో నొక బృహాద్గ్రంథము. కథ చతుకముగా. (బపం 

చింపంుడినది. శృంగార మంగిరసము హోస్యమంగము. వర్ణన లనేకము 

సుడీర్ష ముగ సుందరముగ. చేయబడినవి. చతుర సంవాదములుగలను. 

జాతీయములు నన్యభాపా పద్యపయోగ విశేషములు ననేకము గలవు. 

ఇందుం (బ్రసిద్ధ రాగ తాళ ధో రాళములై న దరువులు (రాగములలో 

యంత సేన 'సెజేవము) ద్విపదలు, పద్యములును సమపాళముగా 

నున్న వి, అప్పగింతలు, సువ్వి, శోభనములు, లకకల్వ్యాణము నను 

కుక పాటలు, శ్లోకములు, దండక మారి క లును గలను. 

చను ప పద్యము సగము దరువునై న సీసార్ల శందార్దములు నీసాలం 

౭! i ర్ if) op 

క కండాలంకారము లను వేర. (బయోగింప్రబడినవి. 

65. సింబా ది దాసుడు 

భల్లాణ చరిత :* 

కవి విషయము :-- డాసరికులమునాయు. అంజిన వొ(తుండు. 

కమలాంబకు. వెంకటనరుసుకుం బ్యుతుండు. కవి తన [గంథమున దీవెన 

నరసింవాుస్కి సించా(ది యేగంటి నీలయుని సింహాచల నరసింవానని 
స్పృరించినాయ. ఆం. సా, ప. (ప్రతివిలేఖనకాలము * రాక్షసనామ 
టో 

పంవక్చర జ్మౌదపద ఒ ౧౦ శుక్రవారం” అనలా (కై శ, 5-10-1835 

౫ ము; దైతేము. పచుక ఇ వివరములు తెలియన, ఆము(డిత (పతులు := 1 అం, 
సొ ప నం, 3£60, 

ఏ, ఆంధ్ర పిళ్వక శా పరిష్మతృృతి టి. 128/ఎన్ . 71. 
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తెదీ. (గ్రంథరచన మంతకు. బూర్యముశకాని యెంతొపూర్వమె 

యుండదు. 

గంథ విషయము :-- భాల్లాణ కథ: పూరో( _క్షము, కాని 

యొక విశేషము. కవి నురాభాండేశ్ళర కథ చెప్పి యందలి యీడిగ 

దంపతులే పిదప జన మున. జల్లమా భల్లాణులై రని. చెప్పినాండు. 

ఇందు (బసిద్ద రాగ తాళములలో దరువులు, ద్విపదలు గలవు. 

పద్యములు కేందములు మొత్రము. లెక్కకు. గలవు, నిర్వచనము. 

రచన బహువోపుజుష్టము, ఇం దాశ్య్వాస త్రయ విభాగము గలదు. 

యడుగాన మని వెర్కొనయిడినది. 

= మ ఆనా. 

69. కోవెల తిరువేంగడ దాసు 

తిరుమంగయాల్యారు చరిత :*+ 

కవి విషయము :- కోవెల వేంకటాచార్యుని పౌత్రుడు. నర 

సింహాదార్యుని నందనుండు. శ్రీరంగ తిరుమల శ్రిభట్టరార్యుని 

శిష్యుండు. ఇతని (గంథము శోభనాచల నరసింహసా(మి కంకితము, 
వా. 

గణ 

- (శోభనాచల మనంగా మంగళగిరికి మజియొక వంమో; అదినృసింహ 

శేత్రమే. కవి నివాసనుది కావచ్చును).  ఈగంథమును “శవ 

భట్టరు అప్పలడాసు(డు డు వేంచేఫు చేనుకున్ని దనియున్నది. ఆం. 

సా. ప. లోని రతిమున్నథవిలాస ము (పతి (నం. 8120) చివర 

“ శ్రీమాన్ శేవభట్టరు రంగా చార్యులు గారు రచించిన రతిమన్నథ 

4 కం. సొ ప. నం. 8019. 
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విలాసము వారి కుమారుడు అస్తాచార్యులు (వాసెను. శ్రీ మంగ 

భాచల లక్ష్మునృసింహార్కణమస్తు * అనియున్నది. ఇతంకును బై 
కప్పలదానుడు న్ నొకచే కావచ్చును. అగువో నా రంగాచార్యులు 

Et శ, 1800 (వాంతీ్ మందుండిన వాండుగా నూహింపంబడినందున * 

నాతని ప్పుత్రుడగు నప్పలాచార్యు(డు 1550 - 40 సం.ల |పాంతేమున 
నుండి యుండును. అతయ “ వేంచేపు” చేసికొన్న యిీితిరుముంగ 

యాళ్యారు చరిికరచన మంతకుంగొంత పూర్వపుది కావ లెను, ఇని 
యన్నయు నూహలమైనూహలు, (ఇవి య థార్థములు కాకపోవ 

చ్చును కాని భావిపకిశోధన కుపస్కా-రక ములు కావచ్చునని యిట 
నుటంకింహంబడినడి.) కాని రచనా రీతినిబట్టి చూచినను నిడి యంత 
నాచినకచనగాందోయదు.. (నామట్టునకు నాకిప్పటికిది క్రీ. శ. 1300 
1250 నడువు కచింపంబడినదిగాం “దోంచును. ఈయూమవా నొకరు 
గహేఃప నక్క_జ లేదు. నాయూవా తెలుఫుకోొంటిని.  అంతియ). 

(గంధ విషయము :_ పన్ని ద్ద రాళ్యారులలో నొకండగు తిరు 

మంగయాళభాంతు ప్ప ప్రూర్వచరిత మిందు వర్శింపంబడినది. (అది ఆచార్య 
గా కీముకావలళి, దివ్యసూరి చరికేము, గురుపరంపరా (పభావము 
మొ. (గంథము లుచులలదు.) . ఇంవలిది నలశ్షణమైన భావ. సరళ 
మైన కచన. (గంథము సగపాలు పద్యము లే. కడమభాగము ప్రసిద్ద 
నాగ తాళ్లముల నున్న దరువులు, ద్యిపదలు, కొలంది వచనములును, 
పమాము కితాబు ము. ఆసా పద్యప్రయోగములు కొద్దిగలవు, 
మృత్యుంజయ _ విలాసమువలె నవతారకలో యతగానమనియు, 
నాశ్యాసాంతగడ్యలో ' సర్వంబునేకాశా(సము ) 6 శృంగార నాటక 
ేయ(ప్రబంధి మనియు ేర్కొనంబడినది. 

న రా జ్య అజజమ. ————— 
* చూ. ఇందలి నం, 47 కవి రిక, 
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[ప్రణయ కలహ కలాపకము:+ 

_ కవి విషయము :- ఇతండీ ముంద పర్మితుండెన కోవెల తిరు 

వెంగడావార్యున కగతనయుడు. ఇతని తల్లి రంగమ. గురువు 

శ్ర రంగరాజభట్లరు. ఇత6కును దండ్రివలె కోభనాచల నరసింవా 
భ కుండే, ప్రతని (గ్రంథమును శేషభట్లరు అప్పలదాసుండు * వేంచేపు” 

చేసికొన్న చే కావున నితడును క్రీ, శ. 1800 - 1850 (పాంతమువా(డై. 
యుండిన నుండ వచ్చును. 

(గంథవిషయము :- ఇది మిన్నెడ నుడ నారను తిరువాయిముడి 

నుండి [గపాంపసంబడినదంట. (4) కాంతుండొకనాండ శ్రీకాంత నెడయబాసి 

భూకాంత కడ కేగి మగిడి యిందిరామందిరమునకు రాణా నాసుయతని 
వాలకముచరాచి యలుక చి త్తగించినది. చెన్ను శు వెనుదిరిగినాయ. 
అపుడింక నామె వరవావేదన. హరి యామె కడకొొక యెజుకతను 

బం పెను. ఎజుకత కోరిక లీడేరునని చెప్పి యరిగినంత హారివచ 

తరువాయి దిర్చినాండు. వది యిందలిక్షథ, లది కడు పిన్న కృతి. 

సలక్షణమైన భావయు సరళమైన రచనయుగలది. ఇందు దరువులు, 

ద్విపదలు, పద్యగద్య ములు గలవు, శృంగార నాటకశేయ (ప్రబంధ 

మని వేర్కూనయిడినదిం (ఇందలి ఎజుకఘట్టమున మృత్యుంజయ 

విలాస మందలి దరు కొకటియిందు యథాతథముగా నున్నది.) 

+ ఆం. సౌ.ప., నం. 3019. 
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కవి విషయము :-- .ఇతేండు కర్నూలు మండలకవి. నందవరీక 
(బెహ్మణుడు.  కుక్చసగోత్రుడు.  మికెమరి రామాయణము, 1 
(పహ్హ్లోదనాటకము * ననునవి యితేనికృతులు. ెండిటను గరుడాచల 
నరహరి మ్యుదలున్నవి. (ప్రహాదనాటక (గంథాంతద్విపదలో నితీయ 
హానుమంతే రాయని కప్పుయెన లమ్మాంబ క(నూను(డని మ్మాతేము 

తెలియవచ్చినది. లక్షణాపరిణయ య, గా. క _ర మజియొక నుబ్బకవి 
గలండు -- ఇరువురకు నింటివేరు స్థలకుల గో, తములును సమానముకాని 
యతీ(కు వేటు. అతనిపూ రి చేరు బొడ్డుచర్ల వెంకటసుబ్బయ్య. ఇత. 
కుత్తసుబ్బయ్య. అతనితల్లి వెంకమ్మ. ఇత వితల్లి లత్మమ్మ. అతని 
(గ్రంథము భడగికి వాసము దగలది. ఇతన్ని గంధములు గరుడా దినరహరి 
ము(ద్రగలపి. ఇత రాధారము గన్పట్టు దనుక నిరువురువేజని పరిగణిం 
చుటయే సమంజసము. 

సుబ్బకెవి రామాయణమును 1910 లో. (బచురించిన యతం 
డతని పాతుండే అనయా సుబ్బకవి కాలమంతకు సుమారజఃవ సి యొండ్షు 
వెనుకకు. బోవును, సుబ్బకవి రామవమాయణమున. బూర్వకవి స్తుతిలో 
“ వెంగాంబికను*” స్వ ్రరంచి యుండెను. ఆమె 1540 (పాంతముదనుక్ర 

ప ద లు మా మ మ. 

1. బెజవాడ వాత్రీ ము దాక్నరశాలయంకు 1910 లా+ ము[దితము. [పచురణ 
కర్త! 64 ౫ ౦థక ర శారి గను 00 ల క చ - 
వ. (గ౦థక ర్త గారి పౌ।తుండగు )) బోడిచర్ల వెంకటరావు. ((పథమ రాత్రి 

కథమాత్రమే (పచురితము) 

2, మదరాసు ౫ కాకేజీ ఇండస్ష్రిస్ పబిషింగ్ హాస్ ౨? (పచురణ, డీలత్నీ కు (౧ 
౮ 
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'వేరొనం బడినది. అది 1877 లోంబడిన ఈశ్వర యే కావచ్చును. 

సుబ్బకవి 15 వ శతాబ్ది మూడవ వాదమునను గొంచె మిటునటు నుండె 

ననుట నిశ్చయము, 

(మిెషేమరి రామాయ ణము: 

మి క్ట్రేమరి పురభాము(డై న కోదండ రామునింగూర్చి నది. ము దితే 

(పతలివెనుకనున్న (పకాశకుల సూచననుబట్టి సుబ్బకవి రామాయణము 

నంతేటిని నాల్గు రాత్రుల (పదర్శనమునకుం బనికివచ్చునట్లు రచించెనని 

తెలియవచ్చుచున్నది. అందు “ మొదటిర్మాతె కథ ” మా్యశతమే 

(పచురింపంబడినది. ఇది బాలకాండ కథ. కవి తానిది “నృ చగీత 

కలన” రచించితిన నెను. ఇందలి యెత్తుగడచి.తమైనది, గణపతి సరస్వ 

తులు తమస్తుతుల వెంటవచ్చి యీ “రామనాటక నటనాభిరాము” లగు 

నటుల సాభీర్వదింత్రురు. తరువాత నారదుండువచ్చి తాను * ఫలానా” 

అని బాలకాండ కథాసంగహము చెప్పి భాగవతులను (నటులను) 

దీవించును. తరువాత “తలారి గురికాడు ” (కటికవంటిపాత సభ 

వారికి దశరథాగమనమును హెచ్చరింపవచ్చును. ఇందు. బాత 

(పవేశ కథానుసంధాన సూచనలు గలను. కొన్ని పాత్రలు (ప్రవేశింప 

గనే స్యయముగాం దమపరిచయ మొనర్చుకొనుటయుం గలదు. సూ 

ఛారు-డుసా తను సంబోధించుట యొక్క_--చోం గలదు. అది మంతసానిని 

బలుకరించిన సందర్భము. ఇందు (బసిద్ధ రాగ తాళములలొ దరువులు, 

ద్విపదలు పదనీములు, వచనములు, నలుగుపాట, శోభనము గలవు. 

సంధివచనములు వచనములందు సంభాపణలును గలవు. రచన వాల 

నాటకోచితముగ నున్నది. అంత సలకశ్షణముగ లేకపోయినను, సరస 

ముగనే యున్నది. కవి దీనిని వాల్నీకిరామాయణమును విని * పామరు 
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వమండు సంగీత సాహిత్య సరనప్రసంగ, సంగతినే సల్పు సరస 

నాటక *” మని యున్నా యను 

పహాద చరి త: 

కథ (ప్రసిద్ధము. (ప్రహ్లాదుని తల్లి వేరు వీలావతియని భాగవతము. 
గ్య 

సుకీలయని నుబ్బకవి మార్చు. ఇందు (గంథారంభమునం గటిక 

వాని రాక గలదు. నాడూ కంంప్ తమిళ కన్న డములలో. (బసంగించి 

యుండుట విశేషము. ఇందు. బ్యాతప వేశ సూచనలు, పాతేలు స్వవవ 

యమును హయ. గాననగును, (పసిద్ద రాగ తాళములతో 

దరువులు, ద్వొప లు (దప పదకును నీలాంబరి రాగ ముదాహరింపంబడినది, 

గదర్దములు ల (పోతనగారివి - కవి చెప్పి (గహించినాండు) 

“కీయములునుు వచనములు డండకముల మొ. గలను. సంభావణ 

లెక్కు_వగనె యున్నవి. రచన యొకమోా స్తరు, యక్షగానమని 

న న 

72. పడకండ్ల గురురాజకవి 

కతయు బళ్ళారి మండలకవి యనియు, 1860 (పాంతమున 

నుండీనవాండనియు, నితయ పద్మావతీ పరిణయము, అనిరుద్ధ చరితము 
నను నాటకములను రచించియుండెనని యీతని శేవధర్శ ములను 
గంథమునుండి తెలియుచున్న దనియు ఆం(ధకవుల చరిత్రమునగ లదు. 

అ వాటకములు (వాయికముగా యతగానములు కాందగును. అవి 

జనుల మాలు. 
న 



19. కాటంబాక "కె శవాచార్వ్యు లు 

కవి విషయము :-- హరితేసగోత్రుడు. కాటంచాక శ్రీ 
రాఘవాచార్యుని ప్ముతుండు. ఇతండు భూతపురీళుని కంక్రితముగా రెండు 

యతుగానములను రచించియుం డెను - రామా*నుజవిజయము (1), వతి 

(వఠతా మాహాత్మ్యము (2). మొదటి దానిని కవి తాను హారితన 

నో తుండును, అప ్ప శా బార్య ప్యుతుండు నె న “ చెంగోలం నృసింహార్యు 

మత్సఖుని మతిమంతు నతని యనుమతిం జెప్పినా(డ * నని యున్నాండ. 
(ఆశ్యాసాంతమున), ఈ ([గంథము “చంగోలు నరసింహావార్వుల 

వారి వ_ర్హమానరత్నాకర మను స్వకీయ ము(దాక్షర శాలయందు 

8-5-1858 న అచ్చు వేయించి (పకటింపబడియె” నని ముఖపష(తమున 

నున్నది. రెండవ (గంథమున నితని రామానుజ విజయ యక్షుగాన 

రచనయు భార్గవ సురాణాం ధ్రీకరణమును బేర్కొనంబడినవి. అది కవి 

తేన గురువగు సచ్చిదానందేంద యా నాబేశమున రచించికి 

నని యున్నాడు. తన్నుఖప్మతేమున నది “...కాటంబాక రాఘవాణా 

ర్యులుగా రి కుమారుడే న శక వాచార్యుల వారినే నూతనముగా 

రచిముంపంబడి. ..29-10-1860 తేదీన భువనగిరి రంగ య్య సెట్టిగారి 

జాన సూర్యోదయ మనే స్వకీయ ము[దాక్షర శాలయందు ముదొంషం 

*డియె*” నని యున్నది. కాంగా కవి 1860 _పాంతమునం దుండె 

ననుట నునిక్సితవైంన విషయము. 

రామానుజ పిజయముు : 

ఇది విశిష్టాద్వైత మతే సు ప్రతిష్థాపకు( డగు (శ్రీమదామాను 

జాచార్యుని జనన (ప్రకారము, యాదవ (వకాళునికడ నతని విద్యా 

18 



188 ఆంధ యశ్షుగాన వాజ్మయ చరిత్ర 

భ్యాసము, యామునాచార్యు నితో నతని సమావేశము, నతని సంసా 

రము, సన్యాసాశ మము, వీబినాంవారితో సుఖంచుచున్న యాదవా 

చలస్వామి రామవ్రయుని ఢిల్లీ నుండి యాద వ్యాదికి. దో_డ్జెచ్చుటయు. 

దాను (శ్లీరంగమున శిలారూపముగా నర్చావతారమై నిజధామమున 

శేంసటయు నను కథలు గలది. కథా (పధానమెన దీయక్ష గానము. 

(గంథక రృకుం గథనడుపుట తెలియదు. అవాంతర  కథానుసంధాన 

చాకచక్యములేదు. రచన యొకమోలస్తరు. ఇందు దరువులు తాళ 

(పథానము లెక్కువ. రాగ్యపభానములు గొలంది. ద్విపదలు, జాత్యు 

పజాతి పద్యములు, ఫొలంది సంధివచ నములు, నోభసము, తలంటు, 

నలుగు లాలిపాటలు, దండకము, అర్ధ-చంద్రిగ లు, కం దార్హములును 

గలవు, ఇది రెండాశా(సముల కృతి. 

పతిివతా మాహాత్మ రము: 

నారదునకు (బహ్మ చెప్పినట్టుగా నిందు. జఒత్మివతా లక్షణము 

లును లక్షణ, అనసూయ పుతి నునందిగా, నావ్నత్సి దాకూయణి, 

వీత మొదలగు మహోపతి వతీల చరితములు నిందు? (బస _క్షములు. 

ఇందు తాళ (పథానములగు దరువులు, ద(పదలు, క ౦దార్థములును 

గెలందిగా6 బడ్యములును గలవు. నిర్భచనమని చెప్పవచ్చును, 

ఆఖ్యాన శై లీ ప్రచురము. రచన్నపౌథమునుగాదు. వేలనమునుగాదు. 

రామానుజ విజయ రచనకంకు మే ల్హరము, ఇది మూండాశ్యాసము 

లుగా విభ కము. తేన యూ కృతులను శెండింటిని యవగాసములని 

చేర్కొనినాండు కవి, (పతివ తా మాహాత ఎ వము 1999 లో మదరాసు 

ఫద్సిరేఖ- ము. శా. లో మజల ముదితమెనది.) 



74. వేదాల తిరునారాయణాచార్యులు 

ఇతండు వేదాల వేంకట నృసింహాచార్యుని పౌతు(డు. వేంకటా 

చార్యుల పుత్రుండు. బుక్క-పట్టణము తిరువేంగడాచార్యుని శీమ్యు(డు* 

వ్రీతని శకుంతలా నాటకము (గంథారంభమున * (గంథ స్యాతంత్యా 

ధికారినిం చెలుపు ద్విపద ” మొకటి యేతేదువజ్ఞి మే గలదు. అందీ 

గ్రంథ స్యాతంత్ర్యమును గవి తానే స్వయముగ చతురంగ. పట్టణము 

పార్థసారథి యనునాతని కిచ్చి వేసినట్లు శౌేల్పియున్నాడు. ఆ పార్టసార 

ధయ్యయే 6-5-1864 తేదీని సాలవ చిన్న స్యామిరాజుగారి ప్రచండ 
సూర్యాలోక మ్యుదాక్షరశాలయందు మ్యుదితీమైన యే తేద్దగంథము 

నకు. (బచురణక ర. అనలా, కవియు నప్పటివాండే యని బుజువగు 

చున్నది. ఇతండి శకుంతలా నాటకముచేకాక (పహ్లాద నాటకమును 

గూడ రచించి.యముం డెను. ((పచురణ :- 1. ఆది విద్యా తరంగిణి ము, 

శా, మదరాను, 1896. 2. శ్రీరంగ విలాస ము. శా. మదరాసు, 
1904. ఇందును నీ (గంథస్వామ్యము చతురంగ పట్టణము పార్ధనార 

ధికి. జెందవలెనని కవి (వాసిన ద్యిపద గలదు.) 

"రెండింటను గథ (పసిద్ధము. న, నా, కథా (పణాళిక కాళి 

దాసీయము ననుసరించి కాక భారత కథా సంవాదిగా సాగినది. "రెండిం 

టను కటికము పాత (ప. నా. న వీడు హిందీలోం (బసంగించుట 

కాననగున్ను, పాతల తేర ద్విపదలు ( తెరలోనుండి సభవారికిలా తలు 

దమ యుదంతముందామై తెలియయగేయు నట్టివి), పాత్రలు తేర వెడలు 

దరువులు (హాగుదారులు వ్యాత (ప్రశంసాత్మకముగాంబాడు నట్టివి), 

సంధి వచనములును గలవు, కెండింటను (బసిద్ధక ర్షాటక హిందూస్తానీ 

రాగ తాళములలో దగువులు, ద్విపదలు, పద్యములు, కంద సీసార్ల 
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ములు సంధి వచనములే కాక సంధి ద్విపదలు, వచనములలో దరువు 

లలోయాత్రల సంవాదముల్సు నక్క_డక్యడ శ్లోకములు తేవారము 

లును గలవు. శెండిటను రచన నాతి (పాఢము, నాతి జేలవము. శకుం 

తలా వాటకము (శ్రీకాకుళపఫురి వల్లభరాయని కంకితేము. (పహ్హోద 

నాటకము శేవశె లధామున కంకితేము. రెండిటను, దరువు చివర 

నాయా చేవరల ముదలు గలవు, 

79. చీలకమణ్జి నారాయణాచార్యులు 

ఇతయ భాగవత దశమస్క౦ధ పూర్వ భాగ యతగానమును 

రచించెనని శతకకవుల చరి తవలనం చెలియవచ్చినది కాని (గ్రంథ 

మెప్పు డుపలబ్దము గాదు. ఇతండు పిఠాపురమునకం జేరుననున్న కొమర 

గరివాసుండని తోంచుచున్న దనియు. బళ్లేరుమూడి వేంకట గురుని కడ 

నీతండ నేక విద్య లభ్యసిం చెననియు, నితడు గణోదయ (ప్రబంధ, "వేణు 

నోపవాల శతకములకుం గ ్రరయనియు, నివని శతకరచనా కాలము 

. శా. శ. మాని దంతావళ మానీశకువల - రకాశ్షీ = 1787 - (కీ శ, 

1865 అనియు శ. క. చ నుండి యితని యుదంత మెటుం నగును. 

దమము కానా యా. ఆలా గాకా వా గా 



76. నల్లసాటి శనాచలదాసు 

అవనిజా చర్నిత : 

కవిగుటించి విజేవములేమియు! దెలియను. ఇతన్మిగంథము 

క్వ నెంక టసుబ్బాశాస్తుల వారి సరస్వతీ ము ఫొ, యందు బందరు 

సంకా సు_బహ్మాణ్యముగారిచే నచ్చు వేయించి. (ప్రచురింపంబడియె ”, 

[ప్రచురణ తేది 20-9-1869. కవి యానాణటివాంజేకాని యంతకించుక 

పూర్వుండుకాని మైయుండును. నీశ తన వనవాసాదికముగూర్చి 

(శ్రీరామునితోం జెప్పుట యిందలి విషయము. ఇందు (బసిద్ద రాగ 
'తాళములలో దరువులు, పద్యగద్యములును గలవు - రచన మంచిదే. 

"77౧. తిరునగరి అనంతదాసు 

రానునాటకము (కుశ అవనాటక ము + 

ఇతండు తిరునగరి శేశవార్యుని స్పుత్రుడు. పశ్తేరుమూడి శింగ 

రాచార్యుల ప్పుత్రుడై న రామూనుజాచార్యునకు శష్యుండు. ఇతేనిక్షి 

సాతాని అనంతయ్య గారని స్థానిక వ్యవహారము. ఇతండు నెల్లూరు 

మండలమునండలి నరసాపురము (నరసింహపురము) వాండనియు నతయీ 

రామనాటకమునేకాక హరిశ్చంద్ర (ప్రహాద నాటకాదులును రచించి 

+ కోళప్పన్ జేరి లక్షణమొదలారివారి జీవరత్నాకర ము.డాక్కరకాల. 
మదరాసు, 1906. 



142 ఆంధ యక్షగాన వాజ్మయ చరితత్రి 

యుంజెననియు, సమశకాలమువాడుగను 17కి లో ముదిత మె; 

చలుూారుజిలా మాన్యూూలులొ 6 (పుట 698 - 701) 'బేర్కనంబజెను 
౧౧ గ | 

ఇతపి రామనాటక మొక శు యిపు డుపలబ్ధము. బ్రందలి కడ 

కుశలవుల చరిత్ర, ఇది కశలవనాటకమను వేర మిగుల (బసిద్ధివడసినది. 

ఇది కవిచే నాట్యోద్దిష్టమెనది. చక్కని సంవాద తెలిగలది. రచన 

చక్క-నిది. ఇందు. (బసిద్ధ రాగ తాళములలో దరువులు, ద్విపదలు, 

పద్యములు, కంద సీస వ్య త్తౌర్భములు, సంధివచనములును గలవు, 

7న. కొండూరిసీతారామకని 

(మజ్టినగర)సావితీనాటకము:* 

వతండు కొండూరు వేంక కేశ్వర వేంకమాంబల పృుతుండు. ఇతండు 

నెల్లూరు జిల్లా వెంగల్లు వా_స్తవ్యుండనియు, శివ పారిజాతము, ఇలావతీ 

చరక, కృష్ణవిలాసము లతని కృృత్యంతరము లనియు నెల్లూరు జిల్లా 

నూన్యూలు వలనందెలియుచున్నది. (పుట 698 - 701). ఇవియు 

యు సా, నాటకము.లె నంగావచ్చును గాని యిపుడు పలబ్దములు గావు, 

పతేని నాషితీ నాటకము ఇందవూూరి నరసింహా రెడ్డి (పోతావా 

మున మట్టినగర చెన్నరాయని కంకితీముగా రచింపంబడినది. ఇందు. 
(బైసిద్ధమగు సావి క్రీ చరిత్రము మూడు రాత్రుల (పదర్శనమునకుం 

ఇ ముదితెము :-- అమెరికన్ డైమండు (పెన్., మదరాసు. 1928. 
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గాను విశేషముగ. ([బపంచింపంబడినది. ఇబ్షందుబసెద్ధ్గ రాగ తొళము 

లలో దరువులు, ద్విపదలు, పద్యములు; కం దారములు, సంధి వచనము 

లును గలవు. ద్యిపదలకును రాగము లుదావారింపంబడుటయు, ద్విపదా 

రములు, పద్యములలో గోమూ,[(తికా రథాది బంధములును విజేప 

ములు రచన సంవాద, శెలీ (పచురము. (పొఢము. 

ET న. 

79. విజయనగరపు చెంగల్వరాయకణ. 

. ఇతయ విజయనగరవంకోజ్జ సలుండనియుం దిరుముల తా తాభార్య 

శిష్యుండనియు మూత్రము రాయపుర చెన్న ము[దతోనున్న యితని 

గొల్లకధ, ఎజుకల కధ (తం, స మ, శే, నం 4రిక్క్ 486) అను 

(గ్రంథముల వలనం 'దెలియుచున్న ది. ఇతే(డు మదనగోపాల శతకమును 

రచించినట్లు శ. క. చ. వలనంబెలియుచున్నది, ఆ శతకమున నితండు. 

వెంకటగిరి విభుని ప్ముతుండని తెలియుచున్నది. ఇతని కాలము 1871 

(పాంతముగా ఆం, వా. సూ. వీఠిక 9కి వ పుటలో. బేరొ-నలబడినది. 

అది యథార్జమన లేము, ఇతండింకను నొంత పూరుడు గాందోచునుం 

(శ, క. చ లో, నితని కాలనిర్హ యము గా లేదు.) 

గొలకధ: 
0 

_ఇందుం ద(క్రమును వి[కయింపవచ్చిన నాల్లభామ రాయపుర 

గృహిణులతో(దమ గొల్ల జాతి గొప్పదనమును జల్ల (పాశ_న్హ్యము నుగ్గ 

డించును. తవు కాలము తెగలు నావారములు నేకరువు పెట్టును. 
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కీడప ఘట్లమున నుంకరి ౩ క్రెండ మ్య వచ్చును. వాడు సుంకము గా 

కక్ప కామ్నా యముగా? జుంబనము గాను యిమ్మాని వయ _త్రిడిచెయును 

ఆమె తేన యత్తను బలిచెదనని బెదరింపజూచును, వాండసాధ్యుండు 

“౫ త్తలోగడను వూ యత్తమా” కనును. ఇదీ కథ. ఇంద 

దరువులు ద్విపదలు, గీత పద్యములు నెక్కుపగాం గలవు, సంధ 

వచనములు కొద్ది. సంవాదము తెకు._వ. కథకు జరుగు పొటు తెక్కు_ 

వ్ రచవ సరన మొన చె. 

అఎఆఅుంకలకథధ 

విరహిణి యగు సత్యభామ కడకు నలువ యానతి సరస్వతి 

““ కార య ంజ్రి నేవమిమ్ముగా ధరియించి *” వచ్చును. ఎజుకల కులాభా 

రములం గూర్చి దీర్గ ముగా నుఎన్యసించును. సాముదిక శకున శాస్ర 

ఇసరిగము చేయుము. తాను తిరిగిన చేశముల, కొలిచిన చేవరల వేగే 

క్ రువ) మెట్టును. సత్వ కు న్న తకు సన్ని హీతమైన నారచావీత పారిడాతే 

వక్రం ంతేము చే నుక చెప్పును, కృహ్తుయకువచ్చు మయా మెకోరిక చెలు వేర్ప 

నున్నా డనియు'జెప్తూను. ఇందు దరువులు, ద్యిపదలు, పద్యములు, 

ఇక ములు, చూాక్షాకలును గలను. రచన సరస మెొనది. 

అల్ల 
90. బహరాఅప్పుల నరసింహులు 

ధువోపా ఖ్యానము : 

కతేడు బెహరా జంపనయ మనువుకు. వెంకాంబు ఆదినారా 

యాలను? బుతుడు, నినానము మహా భాం పరతి (పాంతీమున, 
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మహాం(ద తనయానదీ తీరమున (శ్లీకాకుళ్రమండలమున మందసా 
దగ్గరనున్న వేంకటరాయపురము. 

ఈ (గ్రంథము “కవి యిప్లానుసారంబుగ నిశ్చింత లేవప్పెరు 

మాళ్ళయ్యగారిచెత బరిష్కూరింపించి త త్తదవసరోచిత (ప్రతిమలను 

జేర్చి పిళ్ళారిసెట్టి రాఘువయ్ట్ఫి నాయని వారి స్వకీయ భారతీ నిలయ 

ము దాక్షరశాలయందు 5-6-187) తేదిన ముడింపించి (పకటింపం 

బడియె” నని ముదిత(పతి ముఖపతేమునగలదు. ఆ 1872 నాంటి 

(గంథ పరిష్కరణ ముదణములు కవి యిస్తానుసార ముగా సాగిన 

వనలాం గవి యెట్లును నప్పటివాడే యగును గడా. 
లు 

Ca 

ఇందలి కథ (పసిద్దము. ఇందు జరుగబోవు సంఘటన లెల్ల 

ముందుగనే ప కేక లీర్షికల ద్యారా నూచింపయిడినవి. పాత్రలు తెర 
లోనికి వచ్చుట, తేర బయ లె(డలుట, ఈ మాధవి వేవగాడు ” (పశ్న 

లడుగుట్క పాత్రలు తేమ యునవంతేమును జెప్పుటు ఉత్తమ వాతలు 

(మ వేశించునపుకు తెరలో నుండి 'దై.వస్తుతి చేయుట మొ! వివేపములు 

గలవు. ముఖారి (ప్రముఖ రాగములలో దరువులు, ద్విపదలు, సీస 
గీతములు, నీస కందార్థములు నొకదానికంచు నొకటి యధికతర ముగ 

బాడంబడినవి. సంధి వాక్యములు పద్యగ ద్యములు నంటను గలవు, 

సంవాదశె లి యెక్కువ. ఇందు. జూర్జిక్రయు “రాగ వరుస?” లో 

నడివింపంబడినది. దరువులలో ముదలు గలవు, రచన యొక మోస్తరు, 

నాటక [వబంధవమని వపేర్కొనంబడ్నది. 
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వే, ఉప్పులూరి ఏరరాఘవు(డు, 

గంగాధరు(డు 

భామకలాపము :4 

ఈ జంటకవులు “కిటినది” యొడ్డున నున్న కోప్పాకపుర 
వా_స్తవ్యులంట. అది విశాఖమండలమున సర్వసిద్ధి తాలూ కాలో 

వరాహనది యొడ్డున నున్న ఏటికొప్పాక. అందుప్పులూరి వీర రాఘవ 

కవి తం డిగురుమూ ర్తి, తాతగంగన్న యనియు నిందు. బేరొ-నః 

బడినది. ఈ ఏరరాఘవులుగారు, గంగాధరంగారును సన్ని హీతజ్ఞాతు 

లనియు, నిప్పటికి సుమారు వందసంవత్సరముల |క్రిందటివారనియు- 

నేటికొప్పాక (పాంతమువారిని * వాకబు * చేయంగాందెలిసినది. ఇప్ప 

టికిని ఏంరాఘవ గంగాధర కవులపా తులు తతన్నామభధేయులే యా 

యూర నున్నారంట. అనలా నీజంట కవులు 19 శతాబ్ది యుత్తరా 

ర్ధమున నుండి యుందురని చెప్పనగును. 

(గ్రంథ మసమ(గము. ఉన్నంతలో (శ్రీకృష్ణుడు నర్మసచివుః 

డైన “మాధవుని” డారా సత్వ భామకు అఖ నంవించుటయు! 

బిమ్ముట “* రుక్మిణీ వేషకలాప ” మను నవాంతరలీర్షి క్మకింద కృష్ణాన్వే 
షిణియై వచ్చిన రుక్సిణి “మాధవి” తో స్వవిషయమును జెప్పుట 

యులగాననగును, ఇందు దరువులు, ద్విపద, మంజరి, పద్యములును 

గలవు, మంజరిలోం (బానయతి పాటింప( బడినది రచనయొక 

'మోస్పరుః 

+ ఆం. సా, ప, నం, ఉ52/, 



ఏట. దూపాటి శేనూ చార్యులు 

శాకుంతలఅలనాటకము; * 

ల్ హి తొనా్యయ వె ప్వవుండగు పట్టాభి రామూచార్వులకును 

రాఘవాంబకున వేంకటరత్న మాచార్య, వెంకటాచార్య, కొండ 

మాచార్యులను పతులు గలిగిరి. అందు కొండమాణార్యులకు రంగము 

యందు తిరుమల, వరద, కరసింహా, పట్లాభికామ, శేపూబార్యులను 

నారు ప్కుతులు. అకడగొట్టువాండె యెతద్గింథక రృ. ఇతండు శీతెలా 

న్యయ సింగరాచార్యుని శిష్యుండు. ఈతండు 1871 సం. నకు బూర్వు. 

డని శ. క. చ. (చూ. పుట 421! - దూపాటి తిరుమలాచార్యుని 

చరిత. వావిళ్ళవారి (ప్రచురణ (1926.) యగు భక్షి శతక సంపుటము 

ద్వితీయ భఛాగమునగల దూపాటి తికమలావార్యుని ముకుందశతేకము 

నకుం బీకిక (వాయుచు (శ్రీ శేపాది రమణ కవులు “ ఈకవి నివాస 

స్థానము బాపట్లకు బదిమైళ్ళ దూరమున సము[దతీరము నందున్న 

కీడేవు. . .. ఈయన తన యొనుంబదవ యేట పరమపదవి చేరెను. 

ఈకవి సోదరుండగు దూపాటి శపాచార్యకవి (ప్రాఢకవి. ఈయన 

రంగభామి నకరికంటి నృసింహో।ది శతకములు, శకుంతలా ధనంజయ 

విలాసాదిగేయ (పబంధములు (వాసినాయడు. మా వితామవాలగు 

"శీపూచారు[లకీ తిరుములాణార్యకవి య్యగజాతుండగు కతన మేమో 

కవిబీవిశము నీ విధముగా దెలుప గలిగితిమి, కవి మనువు లిపుడు 

ఓడేేనులో నున్నారు. ... =... ఈకవి గతించి యిప్పటికి ముప్పది 

సంవత్సరములు చాటినవి”” అని (వాసియున్నారు. ఈ పీఠిక (వాయ 

గా (పచురితము వంటా నేలటూరు సుట(బహ్మ ణ్యం గారీ విద్యావిలాస ము దాతుర 

శాల. (ఊరు), (ప్రమోదూత (19830 1) 
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బడిన తేది 5-2-1925 అప్పటికి ముప్పది యేండ్ష్మకిందట దూపాటి తిర 

మలాచామ్యంయ తేన యెనుబదవయేటం బరముపదించ ననలా నతని 

జీవితకాలము 1815 - 1595 నం. ల నడిమికాల మగుచున్న ది. ఆత? 

కడనొట్టు సోదరుండగు జేషాచార్యుండు 1880 - 1900 సం. ల నడుమ 
నుండి యుంకును. ఇతని ధనంజయ విలాసగేయ్మ పబంధము శాకుంతేల 

నాటకమువలె యక్షగానమె యుండును గాని లభిఎపలేదు. 

ఈశాకుంతల నాటకమందలి కథా[పణాలిక రు గాళిడానీ యము 

మూందలకాని యిందనావశ్యకమైన (ప్రపంచీకరణము గొంత కనిపిం 

చును. ఇడి యత్షగానమనియు నాటకమనియు, గేయ్మప్రబంధ సునియు. 

బేక్కొనంబడినది. మూండుల్లాసములుగా విభజింపంబడినది, ఇందు 

సూ(త్రధార (పవంర్తితేమైన (ప్రస్తావనగలదు. అందీ నాటక పయో 

మునుగూర్చిన తౌర్న(తిక కూపారోప వివయ్మఫపస క్లిగలదు. ఇందు? 
(జకిముఖ్య పాత వివయమునను“...... (ఫలానా వేవభారి) తెరలోకి 

నచ్చి చదువవలసిన ద్విపద స“ వెవ ధారి తెకవెడలు దరువు” అని 

కలదు, పాత్రల వృ త్తాంతములు ప్యాతేతరులు జెప్పునట్టుగలదు. హాస్య 
గాకు పొకతేలను బలుకరించుట గలదు. కథాసంధథులు ( పా తాంతర 

(పవేశ సూచకములై న సంధి వాక్య ములు గలవు. కొన్ని (ప్రదర్శన 

సూచనలు, విషయ విషయమునళును (బ త్వేక కీరి కలును గలవు. ఇందలి 
హాస్యగాడు (బావహ్మణుడంట. అతని (పనంగములందుం జముత్కా.ర 
ముతో పాచాచిత్యము బాటింపంబడినది. వేట్క, మొబుకల (పనంగ౫ 
ములు స్వభావో కి సుభగములు. నాయిక విరహ వివాహాది సందర్భము 
లందు | పబంధ ఫణితి (వాగల్భ్యముగలదు. ఇందలి భావయు భావములు 

నతి (పొఢములు. కవికడ నొక (పాఢ్యపబంధమును రచించుటకు? 
ata నామ్మగి “లదు. ఇందు (సిద రా౫ తాళములలో దరువులు, 
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ది(పదలు, పలుర క ముల పద్యములు, కంద సీసార్టములు, సంధి సంభా 

షణ వచనములును గలవు. 

రల. తిమ్మ రాజు అక్ష్మణరావు 

రుక్మి లీ క ల్యాణము:* 

(చాహ్మణకులము వాజసనేయ వాఖయందు. బిట్టలాన్వ్యయమున 

భూతి తీమ్బుయార్యు(డను నతేండు భాగ్య ఫురాధిపుని కొలువులో. 

గొన్నా ళ్టుండుటచే నతని సంతతి వారికి డిర్బు కాజు వారని వేరువచ్చిన 

వంట. ఆ తీమ్మరాజు ౧కు నరసయ, నరసయకు బొల్ల యయుః గౌడు 

కులు. బొల్ల యకు లతుమయందు ౫ లిగినవాడీ (గంథక ర్త. అతనికి 

వూతులుండు, గురువునై న వాండు శేశ రాజు రామమయోగీం దుండు. 

(గంథక ర్త యో రుక్తిణిక ల్యాణ (గంథాంతే ద్విపదలో. దానిదివణకు 

“రవి శకికాంతులన్ రాజుల కథను” రచించి దానిని (బకటించుటకు 

ముందు కృష్ణునిజేర నొక కృతి జెప్పవలెనని దినిని రచించినట్లు చెప్పి 

యున్నాండు. దీని (ప్రచురణ 1575 సం.లో. కావున నతండా 1875 లో. 

నుండెనని ఇెప్పందగియున్న ది. 

(గ్రంథ విషయము :- వ్రసిద్ధము. యతుగానములలో నిదిచాల 

మేలిమిగల రచన, వివాహఘఫుట్టము సవ్యుగ్వర్షి తము. ఇందు. (బసిద్ధ 

తాళ (ప్రధానము లగు దరువులు, రాగ|పాముఖ్యమును గల నలుగు 

* (్రచురణ :-- పువ్వాడ వెంకటరావు పంతులుగారి వ_ర్థమాన తరంగిణీ 

ము, శా,, 1875. 
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/ 
బంతులాట, శోభనపు బాటలు, ద్విపదలు వచనములు, కందాగ 

ములు, లాలి వలలు, అర్థ చందికలు, రగడ లావణి యమ నొక 

పదచ్చందో విశేషమును గలను. యశ్షగానమని వేర్కొనంబ డెను. 

ఏ4. వరిగంటి శేషగిరిదాసు 

జగన్మోహన శ్రీకృష్ణ విలాసము : 

కాన నెల్లూరు మూలస్థానిశ్వరుని పేట నివాసులగు వరిగంటి 

శేమగిరిదాసుగారిచే రచియింపంబడి వారివే (గ్రంథ  స్యాతంత్ర్యమును 

బొందిన వంగీఫ పుం రామకృష్ణ మాణార్యుణచే (వీసరస స్వతీనిలయ ముదా 

శురశాలయందు ము దింకించి వంగీపురం రంగాచార్యులచే( (బకటింపం 

బడియె” ననియు, నా (పచురణవ్చోనము 1876 అనియు (గంథముఖ 

షత్రమున నున్నది. కవి కాలము సులువుగా౭దెలిసినది. ఇతని కృత్వ్యంత 

రములు :-- సంగవారామాయణము (సంస్కృతము), అస్థ్ఫ పదులు, 

భాగవత రామాయణం, ధీకరణములు, భక వత్సల (శ్రీరామ సుధా 

కరము, వారికీ ర్శనలు, కుచేలో పాఖ్యానము, (ధువచర్మిత, భగవద్గీతా 
వ్యాఖ్యానము. (చరా, నెల్లూరుజిల్లా మాన్యూలు, పుటలు 698-701. 

ఈయన రామాయణ య. గా, ను గూడ రచించినట్లు తెలియుచున్నది. 

( గంథము నా కలబ్దము ). 

జ (క్రీ వి. 2- వేణుగాన మాలించి గోపికలు తమ తేమ పనులు 

మాని య త్త్ల మాట నలత్యుము చేసి కృన్గుడున్న యెడకుబయన 
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మగుటయు నాతండు వారలతోం జూలతడవు సయ్యాట లాడి చివరికి 

(బనన్నుండగుటయు నిందలి విషయము. రచన చక్కనిది. ప్రసిద్ధ 

రాగ తాళములలో దరువులు, డోరాలు, నడుము నడువు నలి సంధి 

వచనములు నక్కొడక్కడ గీతములు కందములును గలవు. 

జల. నా. 

ఏ5. నినుదుల చూడమ్మ గారు 

రుక్మి ణీ కల్యాణ ము: 

ఈమె ఎరగుడిపాటి వేంకటాచలము పంతులుగారి పు తికయం౭ట. 

పంతులుగారు 19 శ. ఉత్త రార్థమున నుండినట్లు వినికిడి. (గంథము[దణ 

తే, 11-8-1579 న కాకినాడ ము[దాక్షరశాలయందు జరగినది కావున 

సీమెకాల మొకవంక సునిశ్చితము. ఈమె రుక్నిణ కల్యాణము యక్ష 

గానమని చెప్పంబడ లేదు. కాని యా లక్షణము కొంతపట్టినది. (పనిద్ధ 

రాగ -తాళములలో దరువులు, సంధివచనములు, జోలలు, లాలి, గొబ్బి 

నలుగు మేలుకొలుపు, మంగళహారతులు మొ! పలుపాటలు నిందు 

గలవు. ఇందు రెండు వంతులు కృష్ణుం బాల్య ్రీడాదికమే వర్షితము. 
రుక్షిణో కల్యాణముతో (గంథాంతము. ఆఖ్యాన్నశెలి. యెక్కువ, 

రచన సలత్షణము, సరసము, 



౨6. భౌారతుల, శ్రరంగ కపి 

భారతుల వారిది యజుళ్ళాఖ. అందు. గవివంశము - పికో తాప్పుత 

(క్రమమున :- నరసయ్య - కేశవయ్య - రాఘవయ్య - శేశవయ్య - 

రంగార్యుండు (భార్య ఆదెమూంబ) - ఈ (శ్రీరంగకవి. ఇతని కృతులు :- 

శ్రీకృష్ణ లీలలు, కృవ్ణవిలాసము. ఇవి కవిపెట్టిన వేర్లు. కాని వరుసగా 

(శ్రీకృష్వ జల కీడలుు పారిజాతము ననువేళ్ళ తో శెండును కంచనపల్లి 

జగన్నాథ రాయునిచే మదరాసు వర్తమాన తరంగిణి ము శా. లో 

1881 లో మ్యుుదావీతములై (ప్రచురింపంబడినవి. కవి సెండిటను 

(గంధాంత ద్యిపదలలోం గృతి వో త్సాహకు-డును, (బచురణక రృ్యయు 

నగు కంచనపల్సి జగన్నాథ రాయుని (ఆయన పలినాటి దేవస్థాన ధర్మ 

క ర్త యంట) [(పశంసచేసియున్నా డు, అదికాక రెండిటను గృతిరచనా 

కాలము * శాలివాహన శక చంద తారాపథ చ్విప ధవళ రుక్సృంఖ్య 

వహిగాంచిన [పమాది” వచ్చరముగాం బేర్కొనయిగినది,. అది 

శా. శ 1801 (కీ. శ. 1870, అందు. (శ్రీకృప్టలీలలు ముందు 

రచింపంబడినది. రెండును మాచెర్ల చెన్న శేశ వాంకితేములు, కవి 

గుంటూరు మండలమువాడై యుండుము, 

శ్రీకృష్ణ లీలలు: 

ఇందు. గృవ్ష జననము, పూతనాహారణము, కృష్ణుని యాగడి 

ములగూజటీచి యశోదతో గోవికల “ కిరియాదు ” లు, ల ర్రేడలున 

విషయములు. ఇందలిరచన చక్కనిడచే కాని గోకికల * కరియాదు ”” 

సందర్భమున హోస్యలాలను(డై కవి యంత వ్య మగు నసభ్యతక 

ననొచిత్యమునకు నొడిగట్టనాండు, 
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కృష్ణవిలాసము: 

కవి (పచురణక రృ వంశ (పశంసన లెక్కువగా దీనినుండియీ 

తెలిసినవి. ఇందు. గవి తన గురువగు వ్యాకరణము ఆదినారాయణా 

ర్యున్సి నృసింహ భార ఏసా(మి యతీందుని స్తుతించినాండు. ఇందలికథా 

(పథమహట్టము పియురాండతో కృష్ణుని సమాగమము ; పిదప ఘట్ట 
మునం బారిజాత కథ పూర్తిగాం గలదు. ఇందలి రచన పూర్వపు 

దానికంకు మే_లరము, అయినను శెండిటను రచన సలతణభావలో 
సరళముగా మధురముగా. జాలవరకు నిర్దుష్టముగా (వచన సంభాషణ 

లలోందక్క-) నున్న ది. శెండిటను (బసిద్ద రాగ 'తౌాళములలో దరువులు, 

ద్విపదలు, సంఖ వాక్యములు సంభావ ణములు గూడలోలిగిన గద్యపద్య 

ములు, రగడ, ఏల, శ జతి, శోభనము. మొ॥ విశేవరచనలును గలవు, 

రెండును నాటకములని వేరూ నంబడిన వి. 

అలకా లాతా లతలా నా 

S7. కొల్లము సీతారామకవి 

ఈతండు దేవకీనుతానయన మను యత్షగానమును రచించినా 
డంట, కాని (గ్రంథ మలబ్ధము. ఇతండు నందవరీకుండు. కాశ్యప 

గోతుండు. లక్షుమారామకృష్లార్యుల పుత్రుడు. ఇతండు “క్రీ వ, 

1880 సం, (పాంతేమువాడై యుండును ”. ఇతని కృృత్యంతరములు : వా 

యోగాంజనేయ స్తవ తారావలళ్ళి, హరిచరణ. స్తవరాజము ఘటికా(దీశ 

శతకము, (శ్రీరమాశకాంతేరంగ శతక్రము విజయ ప్రతిజ్ఞాపూరణకథ. 
(ఈవిషయమంతయు శతకకవుల చరిత్రవలనం దెలియవచ్చినది. 

20 



55. కొదనుగుండ్ల శేవూచార్యులు 

కవి కాశ్యప సగోతు(డు. _ కొదమగుండ్ల అప్పళాచార్యుని 

పుత్రుడు. కవినివాసము వేటపాలెము. (ఇది గుంటూరు మండలము 

లోనిది కాదగును) ఇతండు వరుసగా కృహ్వవిలానము, వసురాజవిలా 

సము, పురూరవశ్చ(కవదరి విలాసము ననుమూండు నాటకములను 

రచించియుండెను. (పూర్వకృతులు దప కృతులలో. బెర్కొనయిడి 

నవి.) ఇందు మొదటి దిపు డుపలబ్ద్బ్దముగాదు. రెండవది కృతివో త్చా 

హకుండగు కంచనపల్లి జగన్నాథరాయుడే (పచురణ కర్తగా 

12-2-1880 తేదీన మదరాను వర్తమాన తరంగిణీ ము. శా. లో 

మ్ముదితము. మూడవది (గంధక ర్న తండియే పరివ్కు- రగా, కతి 

(పోత్సాహకుండగు ముమ్మడి సెట్టి ఏరాసామినాయు(డుగారి చేత మచిలి 

పట్టణములోని వంగిపురం రుక్సిణమ్మ గారి ము శా. లో 28-1-1685 

కేదీన ముదితేము, కవికాలము సుళువుగా గహింపనగును, 

వసురాజసిలొసము: 

ఇది రామరాజభూవణుని వసుచర్మిత (పబంధమునకు వీధినాటక 
రూప పకివర్తనము, కథా పణాళిక, వర్ణనలు, రచన, తారక చమ 

త్యారము మొదలగు విషయము లందలి యనుకోరణమునుబట్టి యిది 
వసుచర్మిత కొక మానసపు, తిక యనవచ్చును. కథారంభమున రాజూ 
గమన సూచకముగా “చోపుడారు” రాక్క అతని ఉర్లూ(ప్రసం 
గమ్బు వసురాజు వనవిహారముహూ ర, నిర్ణ యము చేయవచ్చిన రాజ 

గురువు పాత, అతని శిష్యుల పోస్య (పసంగములు మున్నగునవి 

యిందలి విశేషములు. ఇందుం (బసిద్ద రాగ 'తాళములలో దరువులు, 
ద్విపదలు (ప్రబంధ ధోరణిబట్టిపోయిన పద్యగద్యములునుగలవు. ఇది 
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నాటకమనియుం గేయ ప్రబంధ మనియు బేర్కొనంబడినది. మాచెర్ల 

చెన్న శేశవస్వామి కంకితము. 

వురూర వశ్చ కవర్తి నిలొసము : 

(పసిద్ధమెన ఊర్వశీ పురూరవుల ప్రణయగాథ యిందు వరి 
తము. నాటకారంభమున సూ(తధారు. డొక సంస్కృత (పసంగమున 

గథాసంగహమును జెప్పి విష్వక్సేన స్తుతి చేయును.  ఇందది శం 

గార రూపకమనియు, వేవభాపా విశిష్ట నాటకమనియు. వేజే గేయ 

(పబంధ మనియు. 'బెర్కొనంబడినది. ఇందుటాతల “కథాసంధులు” 

(అనలా వాత (ప వేశసూచకముగా తదుదంత మే సూ[త ధార(పాయుని 

చేతనో ముందుకొంత (పస్తావింపండకుట) గలను. ఇందొక నై వార 
మున నుర్దూ సంస్కృతేముల (ప్రయోగముగలదు. కందారము లెక్కు_వ. 

తరువాత సీసార్గములు, (ప్రసిద్ద రాగ 'తాళములలో దరువులు, ద్విపదలు 

సంధివచనములు వచనములలో సంభాషణలు కొలందిపాటి పద్య 

ములు (అం.కు తురంగ(పయాతే మనునది విశేషము, జోల, మంగళ 

హారతి, తేవారముగలను. దరువుల చివర గృతిపో త్పాహాకుని వేరు 

వచ్చుచుండును. ఇది (శ్రీరంగేశున కంకితము. ఇందలి రచన్నప్రబంథో 

చితమెనది. కవి చక్కని నై దువ్యుము' గలవాం౭డజే. 

జ ద అలచానాణానాననాడంల. =...వ్యఅాలాణణున ౪ అ అ 

59. ఉవాధ్యాయుల వ్యృత్యుంజయకవ 

వామనచరి [త ము; 

కవి ఉంగపుర నివాసి. ఉపాధ్యాయుల కాశీపతి పుత్రుండు. 
పాపన యను నామాంతరము గలవాండు. ర్చి (వో త్పాహకుండు 
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' \ చదుము సుబ్బ రాయణి. అతండే (ప్రచురణ కారకుడన్నట్లును దోంచు 

చున్నది. (గ్రంథ ముద్రణము మశరాసు ఆది సరస్వతీ నిలయ ము. 

శా. లో 1890లో నై నది. కవి యపుడున్న శ్లేతోంచుచున్న ది. 

(గంథవిషయము (పసిద్ధము. ఇది యెదుఖండములుగా విభాగింప 

బడినది. యక్షగానమని వేర్కొనంయుడినది. దరువుల మయ మైనది. దరు 

వులురాగతాళములతోలోలిసియు, విడిగా. దాళపధా నములునుగలవు. 
పద్యములుకొద్ది, ద్విపదయున్న ది. ( ద్యితీయఖండమంతయు దిపదయే). 
వచనము [గంథావతారికలో నొక్క చోలలదు. కందార్గములు, 

చూర్హిక, శారదపద్యము, చౌపద్యష్టకము, శోభనము గలను. ఇందలి 

ఖండ విభాగ మనావశ్యకము. కథ -చెప్తూాచున్నట్టుండును గాని జరుగు 

చున్నట్లుండదు. కవి సహజముగా నోడుదుడుకులు లేకుండ రచన 

చెయగలవాడే కాని భాగవత పద్యములను గరువులుగా. బరివ ర్రింప 

యత్నించినాడు గావున నడుమ వేడుబిగింపులుచేఎ రచన కొంచెము 
సుెటుకుగా దయారె నది. 

90. కెశవపట్టణము జియ్యరయ్య 

నలనాటక ము? 

కవి కేశ వపట్టణము రామానుజాం బా భావ్య కారులకు బాత్రుం. 
యతి రాజమ్మానాథముసీం(దులకు( బు(తుండు. లగవ “7 నెడియర్సు 

రజిమంటల్”” పాఠశాల తెలుస ఉపాథ్యాయుండట. కృతిపతి చోడ 
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వరము జమిో౦దారగు చెవ్యాకుల సుబ్బయ. (ప్రచురణ కవిరంజనీ 

(చెస్ మవరాస్కు 1351. కవి (గంథ[పచురణ కాలమునాటి వాండు 

గనే తోంచుచున్నా (డు. 

(గ్రంథ విషయము టపసిద్ధము. ఘటికుని (కటికము 1) రాకతో? 
గథారంభము. వాని (ప్రసంగము హిందీలో. గలదు. ఇందుంబాతల 

“ తెరదిపదలు”, పాత్రప్రవేశఫు దరువులును గలవు. ఇందలి దరువులు 
(ప్రసిద్ధ "రాగ 'తాళములలో నేగలవు. ఇంస్సీషు మెట్టాకటి గలదు. 

ద్విపదలు, పద్యములు, సంధి సంభావణ వచనములు, సీసాన్టాదులును 

గలను. రచన సలకత్షణము, సరసమైనది. 

న డకహపతతోన నాననా మారాను తా 

91. బుక్కపట్టణము శఠగోపసూరి 

తారాశశాంక నిలాసము : 

కపి బుక ్క- పట్టణము సామి జియ్యరు నకుం బు(త్రుండు. ఆసూరి 

వేంకటాచార్యునకు శిష్యుడు. కవికాలము ని ర్రయించుటకుం. దగిన 

యాధథారములేదు. (గంథముదణము 1882 సం. (ఆది విద్యావిలాస 

ము. శా, మదరాసు). కవి యించు మించప్పటి నాంయగనే తోంచును. 

(గంథవిషయము :-- (సిద్దము. కవి శేషము వెంకటపతి 

శశాంక విజయమును జూచియుండును గాని యనుకరించుటకుం [బయ 

త్నింపలేదు.. రచనలోయగాంత. విదగ్ధతం జూవినాయ. కాని రసము 
కొంచెము ముదురుపాకమున. బడినది. ఇందు విదూవక (పాయుండై న 
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వికటకలాపుని హాస్య(పసంగములలోం జమ త్కారమున్నను నున్ని తము 

తక్కువ, (గంథమున వచనమునందును సంభాషణలు గలవు. నాటకీ 

యత యెక్కువ. సక్రమమైన రంగవిభాగము చేయుట కనువుగా 

నున్నవి సన్ని వేశములు. ముఖ్యపాత్రల (పవేశసూచనలు, పాత్రలచే 

స్యవిషయ వివరణములును గలవు. అచేక్ర ప్రసిద్ధ రాగ తాళములలో 

దరువులు (దరువులందు. గరిగిరి వరదముద్ర), పద్యములు, ద్విపదలు, 

సంధివచనములు, సంధిద్విపదలు, సంధి -- అర్హకందములు, (కం దార్డ 

ములు, ఏలలునుగలవు. ఇది నాటకమని చజేర్కొూనంబడినది. 

92. వమూహిళ్లపల్లి 'వెంకటాచలనుయ్య 

(నూతనవురి ఏకాంత సేవ: 

((పచురణ _ శారదానిలయ ము ళా, 1992) 

కవి ఆపస్తంబ సూతుడు. కాళిక సగో(తు(డు. వెంకట 

రామయ పౌతు(డు. సుబహ్మణ్య ప్యుతుండు. కవి నివాసము నూతన 

పురి. కవికాల నిర్ణ యమున "కాధారము గన్సట్రదు. (గ్రంథ (ప్రచురణ 

వత్సర (ప్రాంతమే మొనను గావచ్చునని యూవా మాత్రమ. 

ఏకాంత సేవ యనణగా నిత్యార్చన సాగు "చేవాయతనములలో 

ముఖ్యముగా భోగనిలయములగు వైవ్రవాలయములలో రాత్రి గుడి 

తలుపులు మూయుటకు ముందర్చకు లమ్మవారిని స్వామివారిని యథా 

విధి నుపచరించి వారి యుత్సవ విగహములను వానుపుపై (బవళిింప్పు 
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చేయగా, గుడిచేటులు లాలిపాటలు పాడి దాగరషిలన నిమి త్త మప 

దిక్సాలకులకు బహుపరాకులు చెప్పి వెడలిపోగా నిశ నమ్మవారు 

సామి వారికి జేయునదిగా నూహింపందగిన పర్యంక సపర్య. మధురభ క్రి 

ముది తాత్సులగు కవులు కొంద తాసన్ని వేశమును బురస్కరించుకొని 

డానికి. (బస్తావనగా నింత కథాంగము గల్పించి నాయకుని వివిధోప 

బారములకు వివిధగీత (పభేదములను [బయోగించి యేకాంత సేవా 

మకుటముతో ననేక మధురగయ (పబంధములను వెలయించిరిం 

అవి భో క్రీ శృృంగారములకు, సంగీత సాహిత్యములకు నాలవాలములు, 

అట్టి బే వెంకటాచలకవి (గంథమును. అది కవిచే యతగాన మని 

వేర్కూనంబడినది. లందలి నాయికా నాయకులు లశ్రనారాయణులు. 

ఇందు వారి రాయబారములు, సంవాదములు, సమాగమము, భ కుల 

యుపచారములు, ద్యార పాలకుల హెచ్చరికలు, మేలుకొలుపులు, 

కల్యాణోత్సవము విషయములు. ఇవి కాక యిందు వివిధరాగ తాళ 

ములలో. బదములు, దరువులు, కీ ర్తనలు, శ్లోకములు, పద్యము, ద్విప 

దలు, వచనములు, అష్టకములు, వలలు, పలురకముల శ్రీల వేడుక 

పాటలును గలవు. రచన చక్కలనే యున్నది. 



99. నాదెళ్ల పురుపోత్తమ కవి 

అహల్యాస స౦ [కందన నాటకము: 

((పచురణ :- కేశరాజుసమూహివారి స్వధర్మ ,పకాశిని 

ము. శొ., 1-8-1688 

కవి హరితసగో(తు(డు. తల్లి సుబ్బమ. తండి కామయ, 

ఇతని జన్నస్ధ్థానము కహా త్రీస్టముగు నీ తారామి మపురా.గ హారము. 

జననము 1863. నిర్యాణము క గ. 1938. కృత్యంతరములు : '_ హరి 

ఛృం[ద నాటకము, పారిజాతాపహరణము, సారంగధర నాటకము మొ, 

(మూ. “ఆంధ రచయితలు”) ఇవియు యక్షగానము బాణీని నడచిన వే 

కావచ్చును. కాని నేం డుపలభ్యామాన మగున దీయహాలాన్గి సంక్రం 

న నాటక మః మాత మే. 

ఇందలి కథ (ప్రసిద్దము. రచన కొంత సరసమైనచే. వేతధర 
పాత్ర (ప వేశముతో నిందలి కథారంభము. వాడు వాటిజ్బట్ , 

కక్ కట్: కామోమషి *” అని యీ (వకార మాంగ్ల హీందీభావలలో? 

(బసంగించును. హాస్యగాడు పా(తలను బలుకరించుటయు నెకన కె, పుః 

బసంగములు చెయుటయు:గలదు. పాత (పవేశ సూచనలు, పొతలు 

తమ వృత్తాంతము జెప్పుకొనుటయుగలవు. ఇది యత్షగా నమనియు 

నాటకమనియు.బేర్కొనంబడినది. (పదర్శనకుంజాకలి పట్టు దివిటీ (పస కీ 

వచ్చినది. రచనలో దరువులు మొదలగు యతగానప్పు సజ్జంతే యు? 

లగు, 



94. బొందుగయాదవదాసు 

ఇతని పితామహుడు శేషయ్య, తండి నీతారామయ. నివా 

సము గజ వెల్లి సీమ - (చే. చ.) ఇతని కృతులు చేవయాని చరిత్ర ! 

(ప్రపోద చరిత * రామదాసు చరిత కి గరుడాచల నాటకము 1 
పాడా ల యు ల ము 

1882 సం. న మదరాసు ఆదికలానిథ ము. శా. లో ముదితమై (పక 

టింపయిడిన తాడిప ర్హి లక్ష్షణదాసుగారి (ప్రహ్లాద నాటకములో నీ 

యాదవదాసుగారి (ప్రహాదచిత వేర్కొనంబడినది. యాదవదాను 

తన దేవయాని చరిత్రను చిత్రభాను భ్మాదపదళుక్ష దశమి భృగువాస 
రమున రచించితినని చెప్పినాండు. అది 22-9-1882 తేదీ యెనది. 
ఇతీండు 19 శ, ఉ_త్తగార్లమున నుండినట్లు నిశ్చయింపవచ్చును. 

ఇతని (గంథములు నాల్లును (బసి ద్ధేతివ్ఫ_త్తములు. భ_చాచల 

రామార్సి తముణు. నాల్తును నాటకీయతగల రచనలు. అందు చేవ 

యాని, రామదాసు చరితములు యక్షగానములనియు, గరుడాచలము 

నాటకమునియు. బేర్కొ-నంబడినవి. నాధింటను బాత్రలు తెర వెడలు 

కేర్త నలు పదములు, ద్యారపాలకుండు. లేక ద్యారకుండనువాండు 

(కటికము- వంటి పాత్ర) పా(తేలను జలుకరించుట యు! బాతలు స్వ 

చాల్లును ము(ద్రితేములః :-- 

1. జెస్టు వార్డు ఆండుకో,, మదరాసు, 1949. 

౪. కొండా శంకరయ్య, చందా నారాయణ గోష్టి షి, సీకిం(దావాదు, 1951. 

లె. జెస్టు వార్డు అండుకో.. మదరాసు, 1949. 

ఓ. కరా అచ్చయ్య అండు సన్ఫు., రాజమం।డి, 1931. 

యన్, వి. గోపాల్ అండుకో., మదరాసు, 1949. 

21 న్ని 
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విషయము జెప్ప్తాటయు. గలవు, (పహ్హాద, గరుడాచలములందు. గథా 

రంభమున 'దేవశాంతీలునుు రామడాను చర్మితమున వారకాంతలును 

వచి తము, యా యా కథలందలి రాజ పశంనలు, నాట్య పసంగము 

లును చెబిపుట శకాననగుకు. సాలుగింటను చరువులు, కీ రనలు, 

పదములు పదములు, సంధివచనములు, ద్విపద లు, కం దార్థములు, 

వలలు మొదలగునవి గలవు, కి తన కృతులను నసలవణముగ 

(వాయంపలోయి వఏిలక్షుణముగ (వాసినాండు. కవి యనభిజ్ఞ (కు. అతనికి 

భాపాలశు ణాధికార మేమియు నున్నట్లు కానరాదు. ఉత్పల చంపకాది 

వృ త్తములందు గణపరిగణమున మా(తేల మానము (ప్రయోగించి 

నాయడు. కాని యితని నాటకములు పామరజన నుహోధములై కొంత 

[(వచారము బొందినవి. ఇతని నాటకము లిప్పటికిని బల్నా టినీమళో 

నాడంబడుచుండునని శ రావి పాటి లశ్నీ అనా రాయణగారు (డీ, ము. 

కోర్టు నాజమ - గురజాల) తే, 80-6-55 న నాకొక లేఖ (వెసి 

యున్నారు. 

05. వంకదారి బాలగురవప్ప 

భల్లాణరాజుచర్మిత ము: 

(ప్రచురణ - గీర్వాణ భాపారతక్నాకరము. శా. మదరాసు, 
1887.) 

కవి భీమునీపాడు (కర్నూలు జి. కోయిల కుంట్లు తౌ,) వాస్త 

వుడు. వైళ్యుండు. ఎల్లయ సెట్టికిం (బపెా తుండు. సుబ్బయకుః 
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బౌ్యత్రుంయ. చిన్న గురువయ్యకు లక్షుమకు( బ్యతుండు. ఇతని భ,రా, 

చరిత రచనాకాలము చితభాను కా _ర్తీకకృవ్న తదియ విధువారము 

అనలా 27-11-1882 తేది, 

భల్లాణరాజు కథపూర్యోో కము. ఈకవి “ మునుపటి నాటకం 
బులరీతు లరసి యొనయగూర్సి నాటక మొనరించి నాడి ననెను. ఇందలి 

రచన నాటకోచితము. చక్కని దనవచ్చును. (ప్రసిద్ధ రాగ తాళములలో 

దరువులు, పాతేలు తెరవెడలు దరువులు దరువులలో? గృతిపతియగు 

ఛీమునిపాడు భీమేశుని ముద్రలు, ద్విపదలు, పద్యములు, సంధివచన 

ములు సాతలవచనములు (సాధారణముగ సంబుడ్ద ంచేములు, నంత్య 

(పాస (ప్రచురములునై యుండును. ) వలలు, దండకము, శోభనము, 

క్షండసిస ద(పణా చార్థములును గలవు, 

96. వారణాసి నుబ్బరాయకసి 

అనసూయానాటక ము; 

((పచురణ :- శ) వాణీనిలయ ము. శా. మదరాసు, 1రర2.) 

కపి తిరగుపతివా స్తవ్వుండు. మంజువాణిరావుకవి శిష్యుండు. 

కృృత్మిపోత్సాహకులగు _ చేవతేపుల్హయ, పచ్చిపులుసు కామయ్య సెట్టి 

యనువారలే (ప్రచురణక రృలునని ముఖచ్చితముపై నున్నది. అనగా 

గవియు నప్పటివాండే యనుట నిశ్చయము. 
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(గంథవస్తువు. (ప్రసిద్ధము. ఇది నాటకము, [పబంధమునని 

వేర్కొనంబడినది. బ్రందు (సిద్ద రాగ తాళ్లములలో దరువులు, పద్య 

ములు ద్విపదలు, కంద ద్విప దార్థములు, వలలు సంధివ చనములు, 

సంధిగీతములు, శ్లోకములునుగలవు. ఇందలి దరువుల చివరందజచు 
పెడివాటి హారిముదగలదు. ఇందు పైడిపాటి నరసనమం(తీ పాతు 

డును బుచ్చనపు(త్రుయనునగు నొకకవి (వేరు లేదు) తాను వారణాసి 

సుబ్బరాయకవి రచించిన కథనుగ్రహించి కొన్ని దరువులు పద్యము 
లును జేర్చి తినని చెప్పినాడు. (చూ. (గంథాది ద్విపద). ఇందలి 

ది(విధభ మైనరచనలలో నొకటి వేలవము తేష్పులుగలది. రెండవది కొంకి 

మే ల్లరము. 

97. గోసాల రామదాస కసి 

సతాస్వయంవరము: 

((వచురణ :-- ఏళుమల వీళ్ళ గారి వివేకరంజని ము. వౌ 1884) 

కవి గుజీంచి వివరము లెవిగయు నిందులేవు. “ పుణ్య సీమంతినీ 

బాలికా (పముఖులు చదువుకొనుట కుపయు క్షముగా రుంయూమాపతే 

ఏర బిరుదాంకిత (థ్రీ రామఠంవేంకట నుుబహా బ్యా శృంగార కవీం 

దునివే నవీనముగాంగొన్ని విషయము” లిందు. జేర్పంబడిన వని 

ముఖప[తమునంగలదు. 

ఈక వులు [గంథ (పచురణమునాంటివా లే మొనను గావచ్చును. 

ఇది యు త్లేయూవా. ఆధార మేమియులేదు. 
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(గంథ విషయము :-- (పసిద్ధము. ఇందురసిడ్డ రాగతాళము 

లలో దరువులు, నడుమ జిన్న చిన్న వచనములు, నెడనెడంబద్యము 

లును గలవు. లావణి, తొహరాదరువు, గారీ కల్యాణము వేష 

ములు, డిపపద చేదు. యత్షుగానమని వేర్కొనంబడినది. రచన 

సామాన్యముగా నున్నది. 

095. వెలుగోటి వెంకట రమణయ్య 

వరరుచి విజయము: 

(ముద్రణ: చిత్రలివి ముం శ బళ్ళారి 1686) 

కవి నివాసము అనంతపురము జి గుత్తి త. ఉరపకొండ,. 

"జీవాంగ కులమువాయ. గారీశ్యరుల (1) పుత్రుండు. ఇతేయ స్వకీయ 

(గ్రంథ న్యావ్యుము చిత్రలిపి ము[దాక్షుర శాల వారికిచ్చినట్లు చేసిన (పక 

టన [గంథముపై 6 గన్పట్టును. కాంగా వనితకు 1886 లో నుండె ననుట 

నిశ్చయము, 

(గ్రంథ వివమయము:-- (బ్రహ్మాండ ఫురాణో తృరకాండ మండలి 

దేవల చరి(తమునుండి (గ హంపంబం డినదంట. భూలోకమున (శుతు లప 

శబ్బక లితములై నవని నారదునివలన, శివుండెటింగి చేవాంగుని మానుష. 

"పేషమునం దత్సంస్క- రణార్థము బంపుట-అతండే. వరరుచి-అతండు 

భోజాస్థానియె బహు ళొ స్త్ర; పారంగత భట్లాచార్యు(డను వానిపు( తి 

౫శావతి యను దానినోడించి యామె నొకమూధర్భండగు (బ్రాహ్మణ 

॥ 
తో 
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బాలకునకు వివాహ మొనర్సును. అతడే కిదపం గాభిదానుగా 

వ్యనహృతు(డై న నాండంట; ఇదియొక చిత్రమైనకథ. సరస (గథనముగు 

సాగిపోయిన దిందు. తాళ (ప్రధానములగు దరువులు, ద్విపదలు, వదఖ 

ములు, చిన్నవచనములు. అర్జచంద్రికలు గలవు, సంవాదము లెకుం-న- 

ఇది (పకటన క ర్హలచే యకుగానమని చేర్కొననయిడినది. 

99. బాగేపల్లి అనంతరామాచార్యులం 

ఈయన 19 శ, ఉత్తరారమున అనంతపుర మండలము 

హీందూపురము వాస్తవ్యులై, నగరి యను నూరనొక గుమాస్తా 

యుదో్టిగమున నుండినవాశై , ఆ (పొంతములందు హరికధోపనాగి నకు 

లుగాంబసిద్ది వడసిన వారంటు ఏరు యత్షుగాన (పాయములై న వారి 

కథలను గొన్ని టిని రచించియుండిరి. కొన్నిటిని యత్ష.గానము లని యు 

వ్యవహరించిరి. పీరిక్భతులు :- 

1. చం[డహాోస చరితము. 7. శరిరేఖా పరిణయము. 

౨. మూడున్నర వ(జము. రి. (ప్రహ్లాద చరిత్రము 

కి, అనసూయా చరితము. 9. రుకా 0గద చరితము. 

4. కుచేలో పాఖ్యానము. 10. ఉపా పరిణయము. 

క. సావిత్రీ చరితము. 11. రామాళ్య మేధము: 

6. సుభదా పరిణయము. 
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ఇవి యన్నియు నము[(దితములు, ఇందుంజివరి నాల్లు లభించుట 

లేదు. * కడమ. యీండింటం టై_పట్టికలోని క్కి 5, 6, 7 నం. ల(గం 

థములు మాత్రము యతుగానములుగాం బేర్కొ_నంబడినవి, కాని 

వానిలో నట్టు వేర్కొనంబడని వానిలోనుగూడ రచనా (పక్రియ యొక్క 

ఫక్కిగనే నడచినది. అన్నిట తొహరాలుు సమపాళముగా వివిధ 

(పసిద్దక ర్లాటక హిందుస్తానీ రాగములు, (గజల్ -_ ఒక పార్సీ మట్టు ; 

లావణి -- ఒకమహారాష్ట్ర పదచ్చందము. ఇంద ఫి రాగములుగాంబయు 

కృముల్సు, ఏకాట (తిపుట రూపకాది తాళములలోం బాటలు (పల్లవి- 

అనుపల్లవి చరణ విభాగముతో), పద్యములు గొన్నిట వట్పదులుమా 
త్రమ్కకొన్నిట దిపడలు, గొన్నిట నవియునివియు, నొంట రెంటటందక్క. 

దక్కిన యన్నిట వచనములును విరివిగా. వాడంబడినవి. అన్నిట. 

గథా వస్తువులు (పసిద్ధమెన వే - ఒక్క మూండున్నర వజమునండక్కూ, 

అందు చరిగొండ ధర న చితభారతము నందువలె గయోపాఖ్యాన 

కథ మూందలగా విచిత్ర కల్పన కొంతచేయంబడినది. అల్ప దోషము 

'లెడ చెడ నున్నను నన్ని గంథములందును భావ సలక్షణమైనది. రచన 

చక్క_నిది. శశిరేఖా పరిణయ రచన యన్నిట నుత్తమ మైనదిగా 

దోచును. (తదచనా కాలము “ వ్యయ సంవత్సరవై శాఖ శుక్ల గురు 

వాసర సంయుత దశమి అనయా 18-5-1886). ఈ(గంథము లన్ని యు? 

గథాఖ్యానమునకు మాత్రమే పనికివచ్చునట్టివి. అస లందుల కే యుద్ది 

పషములు,. 
డ్ 

లా 

* కడమ యేడింటి (వాత (పతులు (శ్రీమాన్ రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణ ర్మ 

గారి కడనున్నవి, వారు దయతో నాకు (గంథము లెల్ల (జదువ నిచ్చిరి., కర్తృ 

సమాచార మెలంబెలిపిర్హి వారికి గృతజ్హు డంను. 
౧౧ Ey 



100. వారాల కృష య్య 

నారంగధరచరిత :* 

1886 నం. న బెనుగొండ చంగయ్య (పచురించిన యీ సా.చ. 

(పతిలో (గంథకర్త తేన (గంథ స్వామ్యమును (బచురణక_ర్హకు సయ 
ముగా ద_త్తేమొనరించినట్లు చెప్పంబడినది. _ దీనినిబట్టి కవియు 

నా కాలము నందుండిన స్తై బుజువగుచున్న ది. కవి నివాసము నృసింహ 

పురమంట. వ్రంతకంశు గవిని గుజించిన వివరములు చెలియుట శేదు. 

(గంథవిషమయము :-- (ప్రసిద్ధము. ఇందు? బాత ప్రవేశసూచ 

నలు పాతేలు పృచ్చింపంబడి స్వవిషయముం జెప్పూటయుయగాననగును, 

'తొాభ(పథధానములగు పదములు, పద్యములు, ద్విపదలు, నసంధివచనము 

లునుగలవు. (పథాని మొ॥ పా(తీలపదములు కాన్ని హిందూస్తానీలోం 

గలవు. (గ్రంథము సంవాద కె లి పచురము. (పదర్శనానుకూలము, 

రచనయొక మోస్తరు. యతిదోవము తెక్కువ. 

జ [(పచురణలు = 1. పెనుగొండ చంగయ్య, కెవ సిధాంతే ము శా,, 

మదరాసు, 1585. 

హ్ శ్రీ రామానుజ విలాస ము. శా., మదరాసు. 1826. 

వాసు వార్డు ఆండు కో,,. మదరాసు. 1950 జ 
జ 

Mn 
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101. వరాకగుండముసుబ్బకసి 

సీ తాక ల్యూ అ ము: 

((పచురణ :- చిత్తూరు గురుసా(మి మొదలారివారి కవిరంజని 

ము. శా. 6-7-1886) ' 

కవి భారద్యాజగోతుండు. సుబ్బమాంబా జయరామయ్యల 

పొతుడు. సుబ్బమా చలమయ్యల పుత్రుడు గొప్ప శాస్ర 

పండితుడు.  కమహ్నాలుజిల్లా కంభముతాలూకా మాతుగుండాగ 

హార వాస్తవ్యుడు. కాలము (గంఢథ(పచురణ వత్సర (పాంతమైన, 

గావచ్చును. ఇది యూహోమాత్రము. ఈయూహకుంగాంత యుప 

స్కారకము రచనా[ప క్రియ, 

(గంథము నాటకమని వేర్కొనయడెను.  ఆెండునాతులకథగా 

విభ్కము, ఇంచుమించు రామాయణ బాలకాండకథ యంతయు 

నిందున్న ది. ఇందు విరహోత్కయగు నీతక్రడకు రాము డెజుకతయె 

వచ్చుటవిశేవము. ముఖ్య పా త్రలనుబట్టి కథలో నొకొొ_క్క-ఛుట్టము 

నకు * దశరథ వేవము కథ, బాలింత వేవముకథ, విశ్యామి(త వేషము 

కథ ౫” - ఇల్వాదిగాం (బ త్వేకశీర్షి కలు గలవు, కొన్నియెడల. చాత్ర 

పా వేశికధ్రువలు గలవు. కొన్ని యెడల హాస్యగాడు తెరలోనున్న 

పాతలను బృచ్చించి తేడ త్తాంత ము చెప్పించుట గలదు. ఇందు 

(బసిద్ద రాగ తాళములలో, దరువులు, ద్విపదలు, కందసీసార్గములు, 
పన్యములు, ఆఖ్యాన సంవాదోభయ ప్రయాజనాత్శకములగు వచన 

ములు గలవు. _దరువులలో మోవగుండము ము క్కిశ్ళరుని ముద 
గలదు. రచన చప్పచప్పగానున్న ది. తప్పులు గలవు. 

ల సక. 

బి 



102. చమెనముసాటి ఎరరాఘవయ్య 

వాలగోపాల విలాసము: 

(వచురణ పిలా (శ్రీవాణీ వినోదమందిర ము. శా మదరాసు, 

తఈ'లికూర్చు, 1557) 

కవి భరద్యాజసగోత్రు(డు. నియోగి బాహ్మణు(డు. తండి 

అయ్యనకవి. 'తాతగురుమూ ర్తి. ముత్తాత అయ్యన. సాంబలశు ణా 

విలాసక _రయగు కామన కనుజు(డు. గురువన కగజుండుం (గ్రంథము 

నాలకూర పాటి వేణుగోపాలస్వామి కంకితమువేసియుండుటచే నది 

యీతేని నివాసము గావచ్చును. కవి కాలము నిర్ణయించుట కాధా 

రములేదు. కాని 19 శ. ఉత్తరార్థము వాండనియీ తోంచుచున్నది. 

(గ్రంథము మూండు [పకరణములుగా విభ కము. 1 లోంగృవ్ష 

జననము, గోవీకలతో గోడిగము, 2 లో గోవికావ స్తా పహరణమి, 

కిలో గోవికాగీతలును (బబధాన విషయములు. రచన యంత సలత్ణ 

మైనదికాదు. కాని కొంత సరసమైన దే. ఇందు (బసిద్ధ రాగ తాళముల 

లోలీ రృనలు ద్విపదలు, పద్యములు (కవి చెప్పి పోతనగారి పద్యము 

లను గొన్నిటిని గ్రహాంచినాండు), కం దార్టములు, చిన్న చిన్న వచన 

ములును గలవు. సంవాద లి పాటింపంబడినది. (గంథము యక్ష 

గానమని పర్కొనంుడినది, 



1082. కోకా వెంకటరావరానుజులు 

నాయు(డు 

గజేం[దాళాారు చరిత: 

(ప్రచురణ :-- శ్రీ నికేతన ము. శా, మదరాసు, 1887) 

కవి ఆది వెలమ. సీతయ్య రమణాంబల పుత్రుడు. కాండూరి 

తిరు వెంగ డాఛార్వు]ని శిష్యుండు. రక్షుకభటశాఖాధికారము నిర్వహిం 

చినవారు. 19 శ. ఉ. ఛా. న నుండినవారు. ఈ విషయము లాతని 

గృత్యంతరమగు భగవద్లీ తాగర్భిత భావబోధిని (రాజమం! డి, సరస్వతీ 

ము. శా. (పచరణ 1959) నుండి యెజు౮గగనై నవి. (గంథవిషయము 

౫ జేంద మోాతుణ కథ. యకుగానమని వేర్కొనంబడినడి కాని హరికథ, 

కీ ర్రనలు, డోరాలు, "తే వారములు, వచనములును దజచు. అక్క. 

డక్కడ పద్యములు, (పోతనవి కొద్ది యథాతథముగ  (గహింప( 

బడినవి. కొన్ని యనుకరింపంబడినవి.) జాతిస్యరమట్లు, తంగ పాటమట్లు 

గలవు, రచన చక్కనిది. 

104. యమ్మనూరి వెంకటసుబ్బకవి 

ఇతయ ముల్మి_నాటి (బొహ్మ్నణు(డు, థివత్ససగో(త్రు(డు. 

ఇతని (పవితామవాండు స ర్వేశ్యరావధాని, వితామహూుండు పరమే 

శ్వర య్య. తండి నీలకంఠయ. తల్లి పుల్లమ. (ఆమె ఆలూరి వేంకట 

“ఊామయగారి ఫ్కుతియ(ట.) ఇతండు వేములపళ్లై (కర్నూలు మండ 

అము) వా_స్రవ్యుంయ. రాయలసీమలో 'వేములపళల్లె నాటకములని 
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(ప్రసిద్దిగాంచిన వితని నాటకములే. అందు యన్. వి. గోపాల్ అండుకో, 

మదరానువారి (పచురణ 1946) యగు (చాపది కల్యాణము ముఖ 

పత్రము వెనుక (గ్రంథకర్త న్వీయ్యగంథ మ్యుదణ విక యాది స్వామ్య 

మును శా. శ. 1816 అనలా (శ్రీ శ. 1894 సం. న బరూప త్యాగ 

రాయశా స్త్రీగారి. కిచ్చినట్లు (గ్రంథకర్త యే చెప్పిన నీసవూలిక 

యొకటి గలదు. 1887లో మదరాను శే వసిద్ధాంత ము, శొ. వారు 

ప్రచురించిన మైరావణ చరిత నాటకమునం _ దద్గ్రంథక ర్భయగు 

బూచుపల్లై కొంశయ్య యును సుబ్బకవిని. దన గురువుగా స్తుతించి 

యుండెను. అనగా నుబ్బకవి 19 శ. ఉ. ఛా. న నుండెననుట 

నిశ్చయము. 

రుత ని కృతులు: 

(1) ఉపా పరిణయము (య, గా. (ప్రబంధము) 

(9) విరాట పర్వము (నాటకము - రెండు రాశుల కథ) 

(క) ాపదీ కల్యాణము ( >» 

( యీ మూడును 'వేములపళ్లె "వెంకటా చలపతి కంకితములు) 

(దరువులలో నా ముదలును గలవు) 

(4) గ యోపాఖ్యానము నాటకము. వెంకటాపల్లి (ప త్రి 
లేక | కొండ తా, కర్నూలు జి.) గోపా 

కృష్ణార్డునసంవాదము | లున కంకిశము. 
న. క ద లయల. oo  . 

జ మొదటి మయూంఢును 18694 సం. న బరూరు త్యాగ రాయశా స్త్ర గారి 
గ్ రాణ భాపా రత్నాకర ము, తా, మందు ము[దితములై , చంటి దనుక యన్, పి, 
గోపాల్ ఆండ్ కో., అమెరికన్ డైమండ్ (పేస్ మొదలగు వారి చేయబున పునర 
'దితములగుచు వమృుచున్న వి. గయా వాఖ్యానము యన్, వి. గోవాల్ అండ్ క్ర 
వారిచే 1084, 1947 నం. లలో [బచమిరిత్ ము, 
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ఈ కృతులన్నిట నితివృ_్తము (పసిద్దమైనది. (ప్రసిద్ధ రాగ 

తాళములలో చరువులు, ద్యిపనలు, పద్యములు, సంధి వచనములు 

(సంధి పడ్యములుగూడ ) కని లోని రచనా ముఖ్యాంగములు. వచన 

ములో-బ్మాతీల సంభా షణములునుగలవు. అన్నిట రచన సలతుణ ము, 

సరసము, (పదర్శనోచిశమునె నది. ఇపి (ప్రదర్శనల కెక్కి మిక్కిలి 

రాణించినవి రాయలసీమ [పాంత యక్షగాన కవులెందజతో .అర్వా 

చీనులేకాక సవుకాలీకులును సుబ్బకవిని దమ కృతులలో (బశంసించి 

యుండిరి, 

109. బాచుపలై కొండయ్య 

మొెరావణ చరిత; 

((పచురణ: ఎకే_నసిద్ధాంత ము. శా., మదరాసు 1887 

కవి తనవంశ ముకచో బూచుపల్లైె యనియు నింకొక-చోం 

బటెడకంటి యనియు. చెప్పి నా(డు. సెడకంటి గంగిరెడ్డి కొడుకు కొండి 

“రెడ్డికి రాముమ్మ యందు గంగి రెడ్డి -ఈచెండవ గంగిరెడ్డికి నాగమయంది 

(గంథకర్శయుం. నొడుకులు. (గంథము బూచుపల్లె పురథాముని 

కంకితము. బూచుపల్లి కడపజిల్లా పులి వెందల తాలూకాలో. గలదు. 

అది కవి నివాకము గావమ్చును. కొండయ్య ముల్కినాటి కులీనుండు. 

వేములపల్లె వాస్తవ్యులైన సుబ్బయ కవిని దనగురువుగా స్తుతించి 

యుండెను. అతంజే 19 క. ఉత్తర భాగమున నుండిన యమ్మనూరు 

వెంకట సుబ్బక వ్. (ఇతని యుదంతము సదనిపూరో( కము)  మజీ 

కొండయ్య కపియు నప్పటివాండే యగును, : 



174 అంధ యక్షగాన వాజ్బయ చరిత్ర 

(గంథవిషయము: (పసిద్ధము. ప్రసిద్ద రాగ తాభములలో దశకు 

వులు (బూ-చుపళల్లె నారి ము[దలతో), ద్విపదలు (రాగములతో , 

పద్యములు, సంధివచన పద్యద్విపదలు, దండకము సంభాషణ వచన 

ములును గలవు, రచనలో దోవము లెడనెడం గలవు, (పదర్శనోద్దివు 
మనది. 
ఎ 

చ 

106. గుండు అదెంత బహ్మశాస్త్రి 

సత్యభామా పరిణయము: 

కవి కాముకాయన గో(తు(డు. గుండు వేంకట నృసింహుని 
(పపాతుండు. సూర్యనారాయణ సోమయాజికీ. బౌత్రుడ. ఏరమాంచా 

ముకుంద స్వాముల పుతుశు. కారుమూరు ( రేపల్లె తాలూకా, 

గుంటూరుజిల్లా) వాస్తవ్యులైన వఠ్యం అద్యయ (బహ్మయగా! 

చాహి(్రుండు. బుచ్చమాంబా వల్ల భుండు. అప్పయ, యజ్ఞ నారాయణ 

లనువార లితని సెదతేండులు. సూర్యనారాయణ సోమయాజి వాను 

చేవ పర। బహా త్ర యనువార లితని సోదరులు, ఈతని యక్క 
సెల్లెం్యడ్రలో నొక్క తె వావిలాలవారి కోడలు రాజ్యల తమ్మ, 

ఆమెయే 1887 సం. లో నన్నగారి (గంధమును విశాఖపట్టణము 
నందలి యిండియన్ లా పబ్లి కేవన్ (పెస్సులో నచ్చు వేయించి (ప్రచు 

రించినది. (గంథక ర 1880 (పాంతమున నుండెననుట నిశ్చయము. 

ఈ (గంథమునకు స్మతాజిన్నాటకమనియు నామాంతరము. 

కథావస్తువు (పసిద్దము. ఇందెచ్చటను సత్యభామ గొంతు వినిపించదు. 
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(గంథారంభమున దండహాస్తుండను (కటికమువంటి) వాయు (ప్రవేశించి 

పాతాగమనమును సూచించును. వానిచేం బృచ్చింపయిడి పాత్రలు 

తెరలో నుండి ద్విపదలలో. దమ వృత్తాంతము జెపుటయు మజుల 

న చేవిషయము పాాతముఖముగా. ెర వెడలు దరువులలోం (ఒస క్త 

మగుటయుం గలదు. ఒక్కొక పాత్ర ప్రవేశమున కొక్కొక ప్రత్యేక 

వీరి క - * స్మతాజిత్తు వేషం కథ ” ఇత్యాదిగా. గ్రంథము నాటకీయ తా 

(పకృష్ణము. రచన చక్కనిది. (ప్రసిద్ద రాగ తాళములలో సంవాదపు 

దరువులు, సంధిదరువులు, సంధివచనములు, ద్విపదలు, వలలు కంద 

సీసార్గములు, పద్యములు గలవు. (దావిడ గీత (ప్రబంధవిశ్తేషమగస 

తేవారము ద్భివారము , (ప్రయుక్తము. (గంథము యతశుగానమని 

వేర్కొనంబడినది. మంగళగిరి నృసింహస్వామి కంకితము. (కుసుమ 

కోములీ నాటక మొకటి యితని కృతియని గుండు అచ్చమాంబగారి 

“ సంపెగ *” అను [గంథము అట్టపె. గలదు. అది యక్షగానము 

అగునేమోా !) 

వతద్గ్దంంథ పరిష్క- రృ్వయెన ధూళిపాళ కృష్ణకవి ధ్రువనాటకము, 

కుసుమకోమలినాటకము మొ॥ రచించెనని ముఖప(తముపై 6. గలదు. 

(ప్రాయికముగా నవి య. గా. లై యుండంబోలును. 



107. వరిగంటి వేంకటరవుణదాసు 

దండ ధర పితాసము: 

((పచురణ :-- (గంథక ర్లచే ము[దణవి[కయాధికారములు భాం 

దిన సరస్వతీ తిరు వేంకటాచార్యులచె నెల్లూరు సరస్యలీ నిలయ 

ముదాశ్షరశాలయందు 1887 సం॥న ము[దితము) 

కవి నివాసము నెల్లూరుమూల వేట * శ్రీమదామాయణ 

భాగవత జగన్మోహనకృష్ల విలాస రుక్మిణి కల్యాణ కుచెలో పాఖ్యాన 

(ధువచర్మి తాజామోళో పాఖ్యానాద్య భీిభాన యతుగాన నిర్మాణ ప్రఏీ 

ణుండు, (శ్రీవత్సగో, తోద్భువుండునునగు శేపగరిదాసు ప్పుతుం” డీతేడు, 

(శేవగిరిదాను చరిత్ర పూరో కృము - చూ. నం. 84). ఇతని కాలము 
1887 |పాంతమగుట స్పష్టము, 

ఈదండధర విలాసమునశే వికటవాది చర్మితమని నామాంక 

రము. ఇది గరుడ పురాణాంతర్లత మెనది. ఇందలి రచన సలక్షణము, 

చక్క-నిది. ఇందు వివిధ రాగతాళములలో దరువులు డోరాలు, 

పద్యములు, కం డార్థములు, రగడ, వచనములును గలవు. కవి దీనిని 

(పబంధమని మ్యాత్రేమ వేర్కొనెను (ప్రకటనక రలు యక్షగాన 

మనిరి, కవి తనతండిగారి కృతులను యక్షగానములని వేర్కొ నెను, 

ఇదియు నట్ల నేయున్నది. కాని యుభయుల కృతులను హరికథా 

(వబాయములే నరచనలు. 



105. శేశిరాజు వెంకట సుబ్బరాయ కవి 

రావముదాసునాటక ము: 

(ముదణ :_ రాజన్ (సెస్, రాజమండ్రి, 1927 (పచురణ 

కర ;- తమిరిశ వేంకట రమణారావు) 

కవి ఆపసృంబ స్మూతుయు. హరితసగోత్రుడు. _ ఆశ్వేల 

నియోగి (బొహ్మణుండు. శేనిరాజు సీతాం బో పట్టాభిరానామాత్యుల 

వె తుండు, కామాంబా సుల్ల మరాజుల ప్కుతుడు. ఆచంట శాజ 

లింగా మాళ్య చాహి తుండు. లశ్రీ సుబ్బరాయని కనుజుండు. కవి 

నివాసము రాజమహేందవరమున కనతి దూరమున నున్న మలక ప్రీ. 

వృ_త్తీచే నుపాధ్యాయుడు. ఈయన జననము 16558 సం, ర _పాంతము. 

మరణము 1899 సం. రామడాన నాటక రచన * కలియుగాది నవాష్ట 

ఖచరాబ్ది సంఖ్య - త్మర9రి9. *” అనగా (కీ. న, 1888. ఇతని కృత్వంత 

రములు షా సశ్వేశ్ళర వేంకట రమణ శతకము, వేంకకేశ్వర తారా 

వలి చోర చరితము అను తీరుమంగయాశాగరు చరిత, భచా।ది 

రామాయణము, వకాదలీ మహిమా సర్భస్యము - (ఈ విషయము 

లెల్ల (గంథావతారికలోని యొక ద్విపద వలనను (గంథమునకు (గంథ 

కర్త ప్యుత్రులును రాజమహేం[ద్రవర వా_స్తవ్యులునై న (శీ కేళిరాజు 
సతక్షినారాయణగారు తె. 20-11-1926 న రచించిన వీఠిక వలనను 

నెతుగనై నది.) 

(గ్రంథ వీఠికలో నీ రామదాస నాటకము గుజించి యిట్టున్న ది. 

“ఇది సర్వధార్యబ్దమున ననలా 1838 వ సంవత్సరములో. గవి 

ముప్పది యొకటవ యేట (వాసిన పద పద్యాత్శక మగు యక్షగానము. 
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ఇది యిప్పటి నాటకములవలె (వాయు నభిపాయముతోం గవి 1889 వ 

సంవశ్చరములో వారంభించి ,పాంత నాటకమందగి కొన్ని భాగ 

ములు న్న్కరించి కోొంతవణుకు రచించు నప్పు టికి వ్యాధ్శిగ స్తులె జర 

లోకగతులె రి. ఆ(వాసిన కొంత భాగమును అనుబంధముగాం జేర్చం 

బడినది * ఆ యనుబంధములో నాందీ పసావనలు గలవు. [పస్తావనలో. 

బాల్లూన్నవాస నూత్రథార, వై తాళికలు, చోపుదారు. అందు 

నాయికా నాయక పాతల పరిచయమును గలదు. నాట శకారంభమున 

నొక కథాసంగహ సీసము, విదపం జోపుడారు వాత ( పావేళిక 

(ధువ, “* ఖామూష్్స్ సై లెన్సు” ఇత్యాదిగా వాని (పసంగమును 

గలవు, “ కట్టియం” (ఆ వోపుడా౭ే' ఒక సంధి వచనమున నెవరి 

చేతనో (బహుశా | పదర్శక ముఖ్యుంజెవడో మొ యుండును) పృచ్చి 

తుండై తాను తానిపషా రాకను సభవారి శకెచ్చరింప వచ్చితి ననును. 

తరువాత తానిపా తెరలోనుండియే * వినుడు మామక వంశ విస్తార 

మెల్లి నని యొక ద్విపద నెత్తుకొనును త॥ “వెడలి వచ్చె నిదిగో 

తానిషా భూవిభుం డని దరువు. రామ దాసాది పాత్ర (పవేశములు 

నిశ. ఇందు రామదాసుతోం (బసంగించిన ద్యారపాలకు(డు తేంజా 
వూరి కటికము వలెనే (ప్రవర్తించును. ఎజుకలసాని పాత్రకుంాడ 

నిందు[బసక్కి గలదు. (వసిడ్ద రాగ తాళములలో దరువులు, కం చార్జ 

ములు, పద్యములు, నన్నిటికంకు నెక్కువగా వచన భాగము, 

నందులో నాథునిక నాటకములందలి వాకో వాక్యపద్దతియు నున్నవి. 
ఈ నాటక మైదంకములుగ విభజింపంబడియున్న ది. అంకము లనేక 
రంగములుగ విభ క్షములు. కాని “ఈ (గంథమూలమగు చిత్తు (పతి 

యందు అంకరంగ విభజనము గాని (బవేశ నిమ్క_మణములు గాని 
లే” వని వీఠికాకారు లనియున్నారు. ఇది యంతయుయూడ నిది 

మొదట యక్షుగానముగనే రచింపంబడి, పిమ్మట నాఘనిక నాట 
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కముగా౯ బరిన_ర్రింపంబడుటకుం (యత్నము జరిగిన ననుట స్పష్టము. 

అది యప్పటి కపుడే తెనుయపగడశె డేరావేసిన ధార్యాడ నాటక 

సమాజము వారి (సడర్శనల (ప్రభావమును సూచించును. 

(గంథ విషయము :-- (ప్రసిద్దమగు భ(చాచల రామదాసు చరి 

(తేమ. ఇందలిగచన మిక్కిలి చక్కనిది. 

rm 

109. కురు చేటి సుబ్బరాయక వి 

గౌొదీశ౦కరపిలాసము: 

కవి విశ(కర 2 వంశ్యు(డు. సువర్లగోతు(డు. నాగలింగయ 

పుత్రుడు. అనుమలగిరి శివరామయ శిష్యుండు. (గంథము *ీ గ్రంథ 

కర్రే (శీరంగనాయకీవిలాస ము(దాత్స.ర శాల యందు ము్ముదైంపించి 

(పచురింపబడియె. నెల్లూరు 1889 సం.” అని ముఖషతముపె 

నున్నది. కవి 1889 నం. న నుండినాండనుట నిశ్చయము. వతత్క్యృతి 

(పోత్చాహకుండు మినగంటి పురవాసి బండిమల వీర రాఘవ రెడ్డి, 

(గంథవిషవయము ?- శివుని చారుకావన విహారము నారదుని 

వలన సంగతి తెలిసి గారి యలుకచి త్తగించుట - అక్కడినుండి తేలుపు 

కడ గాదీశంకరుల సంవాదములు, చివరి కిరువురును సమాఛానపడుట.,; 

రచనదోష. బహుళ మైనది. వందు శేహాన్యా దర్శారు, కమాను మొ. 

పీందూస్తానీరాగములలో, అటాదితాళములలో వ ర్ల్షమెట్లు | వరుసలు) 

గల దరువులు, ద్విపదలు, పడ్యములు, వచనములు క్రందార్లములు 
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ఏలలు, (ఏలలందును సంవాదముండుట విఢేషము , జావళి తంగం మొ. 

రచనా విశేషములునుగలవు. సంధిద్యిపదలును గలవు. సంవాద శై లికిః 

(బాచుర్య్భమెక్కు-వ. యతకుగానమని వేర్కొనంబడినది. 

110. వడకండ్ల స్వామిరాయకవి 

అక్ష ణా వరిణయ ము: 

(ప్రచురణ :-- జ్ఞానసూర్యోడయ (పెన్., మదరాను.) (1892) 

కవి (ప్రథమశాఖ నియోగి. కాశ్యపసగో(త్రు(డు. నరసయ 

మంతి [పఫపాతుండు. అన్న మరాజ పౌొ(తుయు, అక్కిరాజు 

ప్పుతుడు. తల్లి లతుమ్మ. వాపరాజు పెదతిమ్సురాయుండు,. చిన 

తిమ్మయ యను వార లితని సోదరులు. వీర చేశికుండితని గురువు. పడ 

కండ్ల (నెల్లూరుజిల్లా, ఆత్మకూరు తాలూకా) కరణిక మితేని వృ. 

ఇతేండీ [గంథమును విరోధి నం. చెత్రమున రచించినట్లు చెప్పి 

యున్నా (కు. ఈవిరోధి 1889 లోం బడిన విరోధియే కావచ్చును. 

కవి “ పరగలత్షణ కన్యకా పరిణయంబు, నాటకము జేసి 

యాడించినాండ జగతి” నని యున్నా (డు, అం తేకా దొకనిశేషము-- 

(గ్రంథ మధ్యమున (పృటలు 25-299) “యావన లతుణ కన్యక వేషము 

గట్టిన నాయకి” వక్కణ యొక టిట్లున్న ది. 

“గేను దిన్నె రామాయణకులజనై న 

బుగ్గసాని యటందురు భువిని జనులు 

ఘనత లక్షణ వేషము కవియ నాకు 

నాజ్ఞ చేయ! గ గట్టితి నార్యులార?”” 
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అం వేశాకకవి “ఈకృతినొ నర్చి నటకులన్ రప్పించి ఫుత్రవాత్సల్య 

తం దిమాసంబుల్లు తన గామంబున నిల్చి భోజన।క్రియలనొసంగి కథలన్ 

నేర్పించి -వవంబులకు వలయు గణయంబులను, వ(స్ర్రుంబులను 

నంగిన మద్దుగు చందునిన్ స్తుతింతు” నన్నది బుగ్గ సాని. అట్టదంట 

కవి యభినివేశము. (గంథము నాటకీయతా (ప్రకృష్ణమని వేజు చెప్ప 

నక్క_-అ లేదు. ఇందును చా(త్ర[ప్రవేశసందర్భములందు? దత్స శంసాత్శక 

ముగా ద్విపదలును దరువులును గలవు, గాని యవి పాతముఖమున( 

బఠింపంబడునవికావు, నాట కారంభమున దఫెదాస (కటికమువంటి 

వాడు) హిందీ (పసంగములు గలను. (ప్రసి సిద్ద రాగ తాళములలతో దరు 

వులు, జావికులు, ద్యిపదలు, పద్యములు, కండగీతార్గములు, సంధి వచ 

నములు, వచనములలో నంభావణలు దండకము మొ. గలను. కథ 

(పసిద్ద మైనది. రచన సబుతక్షుణము సరసము నై నగి. 

ఖో 

111. చదలువాడ సూర్యరామకని 

గయోసొ ఖాానము : . 

(ప్రచురణ :- 1889 సం, న, వీరరాఘవ ము దాక్షరశాల 

(నెల్లూరు ?) యందు తచ్భాలాధి కారులు “ సదరు [గంధక రృచే (గంథ 

స్వ్యాతేం తే ముబొంది 2 నట్లు ముఖస్మత మునలోలదు,.  అనలాలోవి 

1889 లో నుండిన వాండనుటస్పష్టము). కవి చదలు వాడ లక్షుమాచ్యుత 

'రామయ్యలకు. బౌత్రుండు. సుబ్బలతృమా సుబ్బరామయలకు. 

బుత్రుడు, (గంథమున అనంతపురవర కవిపురభాముల మదలు గలవు. 

నెల్లూరు తాలూకాలో “అనంతవరం నరకవిపూడి” యను నొకయూరు 

గలదు, కవి నివాస మదికావచ్చును. 
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కవి యా[గంథమును గేయ పబంధ మనియున్నా (డు. [గంథము 

మూండుల్లాసములుగావిభాగింప (బడినది. మూ(కుల్లాసములును మూయ 

రాత్రులకథలుగాం బేర్కొనంబడినవి. అనగా నిది ప్రదర్శనో ద్షిష్టమను 

టలో సంచేహములేదు. (ప్రచురణకర్తలు దీనిని నాటక మనియే 

వేర్కొనిరి. 

వందు. (బతిప్మాతయు స్వవిమయము నుగ్గడించుటయు, సూతే 

ధార పృచ్చితే మై 'తెరవెడలుటయు. గలదు. ప్యాత సంవాదములు 

పెాచ్చుగ నే గలవు, ఇందు ద్యిపదలు, _పసిద్ధ రాగ తాళములలో 

బల్లవి యు కములుగా దరువులు, పచ్యుములు, నర్ణపద్యములు, సంధి లీ 
వచనములు, వలలు, దండకము చూర్ణికయున్ను గలను. ఇందలికథ 

(ప్రసిద్ధమైనది. రచన సలత్షణమే కాని సామాన్యమైనది. తప్పులు 
ఆకల చా యేనా 

తక్కువకాని [పౌఢథియు. దక్కువ, 

Ce Pane wn ne ne 

112. ఉప్పులూరి కనకయ్య 

దాసు శ్రైరాములు 

ఈజంటకవులరచన సాతాజితీవిలాసమను భామకలాపము * వి! 

రువురు 194. ఉ. భా. ని నుంజినవారు. ఇరువురును సన్ని హితజ్ఞాతులు. 

ఇందు దొసు (శ్రీరాములుగారు సుప్రసిద్ధులు, చదేసీభాగవతాది బహూ 

* 1878 సన (వాయంయబడిన దీని కాగితపు (బతియొకటి యీోకొవ్రల సన్ని 

హితేజ్ఞాతులలో నొకరగు శ్రీ బందా కనకయ్య గారి కడ (వీరు నేండ గుడివాడలో 

వకీలు వృ_్రియందు న్నారు) నున్నది. దయతోనా కా(కుతి6 జాడన్ె నంషినవారికి 

గృతేజ్ఞా పను. 
ల్లో 
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(గంధక ర. ఏరితండికన్న య్యమం తి, అల్లూరి (బందరు తాలూకా) 
కరణము. ((శ్ర మథునాపంతులవారి ఆంధరచయితలలో ఏీరిచరితము 
చరాడందగును). కనకయ్యగారి తండి మల్లయ్యమం(తి. 

ఈకవుల భౌవుకలాపము రచన కూచిపూడి భా. క. వాణీ 
నున్నది. రచన మిక్కిల్మిపౌఢము సరసమునై నది. కాని యలసములె న 
పహోస్య(ప్రసంగములు కొన్ని కా వ్యొచితిని దిగనార్భ్బుచున్న వి, 

118. కడియాల ఏపూరిఆచారి 

పోతులూరి పఏిర్మబహ్మము నాటకము: 

(ము[దణ :-- పమ్మి త్యాగరాయ సెట్టిగారి ఆనంద భారతి 

ము. శాా మదరాసు, 1946. (ప్రచురణకర్త;-పరిమి ప నాచార్యులు.) 

-ఈ[గ౦థమును పరిమి ఏరాచార్యుల కోరిక మై. కొొండశంకర కవి 

కొంతయు. గడియాల వీపూరి ఆచారి కొంతయునుగా రచించిరంట. 

వికృతి సం. న (గ్రంథరచన ముగిసినదని యున్నది. (గ్రంథ పచురణ 

కాలమునకు ముందటి వికృతి 1890-91 సం, లలో. బడినది. (గంథ 

రచసాకాలవమబే కావచ్చును. ఏపూ ర్యాణారి విశ్వకర్మ్శకులజుంయ. 

కశ్యపసగో తుడు. తలిదండులు మహలక్ష్మి; మల్హయ. నివాసము 

వినుకొండనీమలోని పోట్టుూరు. 
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ఇందు (బసిద్ధుండగు పోతులూరి ఏర బహ్మన్నామి నా ఆయింట్ 

దూ జోకుల సిద్దయ కుచ ము (వ ఫానవి యము. రచ గమ్పైక 

మోస్తరు. దరువులు మొదలగు యక్షగాన రచన సంతియుగ్ లదు. 
(గంథము * నాటకాలంకార సాహిత్య మని చేరొ-నంబడినది. 

న. 

(ఈ కవి నిజలింగ చిక్కయ్య నాటకమునుగూడ రచించినట్లు 

“బిటిప్ మ్యూజియమ్ లై(బీ శేటలాగు” వలన దేలిసినది 
(గంథము నా కలబ్దము.) 

114. మద్దిరాల వెంకటరాయకసి 

ఏకాంత సేవాపిలాసము:; 

(ప్రచురణ :- శై వసిద్ధాంత ము. శా మద రాసు 1891.) 
కవి భారద్యాజసనోత్రుయ. "వెంక టలశ్షీ ఎ నాగ నార్వుల 

పృుతుండు వీఠపురవాసి, 19 శ, ఉం భా. వాయ శానచ్చునని 

ఏకాంత నేవ విషయము పూరోగ కృము (చూ, ఇందలి 102వ 

కవీ యుదంతము). ఇందలి నాయికా నాయకులు గారీ కుక; గా కేశ 

రులు, గంగ పాతనుగూడ (పేశ౫ పెట్టి సవతికయ్యము గల్సించినాయ 

కవి. ఇందు దరువులు, పద్యములు, కోకములు, 'మార్జిక, ద్విపద పలు 

రకముల పాటలును గలవు. నిర(చనము. రచన (పెౌథము, మధురము, 

మనోహరము. ఇది “ మద్దిరాల వెంకటరాయ కవివర్యులచే యక్ష 

గానముగ రచింసయిడ్ * నది యని ముఖపుత్రమున మూ్యశము కలదు. 

అసలు యత్షుగానరచనా (ష్రియ కొంత గలదు. 



119. నగళ్లవాటి సుబ్బదాసు 

యామిసి పూర్ణచం దోదయము : 

((పచురణ న్యూట్రల్ ము. ఫొ, బళ్ళారి, 1391.) 

కమి తలిదండ్రులు చెంచుమాంబా బుచ్చయ్యలు. నివాసము 

రాయలనీవులోని జంబులవముకుగు. కాలము 1991 (పాంతము 

((గంథ ముదణ (వశంస నితండు చేసియున్నాడు, ముుదణకాలమున 

(గ్రంథ పరిమ్క-_ర్హయు నితండే) 

బిల్ల ణకవిచర్మిత మిందు వర్ణితేము. (గ్రంథము యామినీ పూర్ణ 

చందోదయము కాని రచన బహుదోపాకరము. [గంథారంభమున 

గణపతి సరస్వతుల స్తుతులుగాక * విఘ్నెళ్వరుని వేషం రావడం”, 

“సరస్వతి వేషం రావడం”, విఘ్నేశ్వరునితో' పశస్యగాండు (పసం 
గించుట మొ॥ అంవలి విశేవములు. 

116. కోట వెంకటప్పయ్యశా స్త్రి 

బాణాసుర నాటకము: 

((పచురణ 2- ఇండియన్ లా (పెన) మదరాసు 194.) 

కోట సాంబయ్య కొడుకు వెంకటశాస్త్రి. అతనికి దత్తుండు 

నరసింవామూా ర్తి, నరసింహవమూ రి, కి( జిట్టవల్ల మ్శాయందు వెంక 

9A 



186 ఆంధ యత్షుగాన వాజ్మయ చరి(తే 

టప్పయ్య, సత్యనారాయణ, సాంబమూర్తి యని మువ్వురుపుత్రులు. 

అం ద(జు, డీగంథక ర. ఇతని నివాసము పాతపట్టణము. _ (గ్రీకాకు 

శ్రము జిల్లా. (గ్రంథమును “పడియు సనెనిమిదినూర్ల తొంబదియు 

మూడు సంఖ్యగల వత్సరమునందు సరభొసమున మే నెలాదిని 

(వాయంగా6 బూనినాండ *” నన్నాడు రైంథక ర. అనయా 189కి సం, 

(గథరచనాకాలము. 

(గంథవిషయము (పసిద్దము* కవి “ చాణశ్రానుర నాటకమను నీ 

గేయ [ప్రబంధము చర్చ విగహము- చే నాడించుటకునుు, వేషముల 

ధరించి నాటకమాడుటకును అనుకూలముగ నుండునటుల రచింపుండని 

నా మితులొక క్ కొండలు (పో త్పాహప రచినందున చేనంనుల క్రియ్య 

కొంటి”” ననియున్నాండు. ఇందలి లొట్టకి త్రడు, రత్నాలు, పోలిగాండు 

నను పా(తేలు తోలుబొమ్మలాటలో. (బెసిద్దులై న శేతిగా(డు, బంగా 

రకా, జుట్టుపోలిగాండు ననుప్మాత్రలవంటివి. ఇందు. (బసిద రాగ తాళము 

లలో దరువులు, ద్విపదలు, పద్యములు, సంధి ద్విపదలు, సంధి వచన 

ములు వచనములలో సంభావణలును గలను. అమర శ్లోకోడాహరణ 

ములు గలవు, సమాసభూయ స్త (ము గల వర్షన పడ్యములకు వచన 

వ్యాఖ్యానములు గలవు. సంవాద శె లీ (పచురముగా నాటకీయ తొ 

(ప్రకృష్ణముగా నున్నది. కవి విదగ్గుండె కాని పామర  సామాజికుల 

నుద్దేశించి రచించినట్లున్న ద్మీగంథము. ఉదాత్త ప్యాతల (ప్రసంగము 

లైన నుడా త్తముగా లేవు. 



l lr. ఓగిరాల నవొపయ్య 

రానునాటక ము :* 

కపి విశ(కర్శ కులజు(దు. ఉప్ప వేలూరు పురనివాసి, 'భాస్కుర 

రామాయగణానుసారముగా నా పట్కా.౦డలును “ నాటక యతు గానం 

బుగా” 1852 సం. న రచించినాండ(ట. అందు బాలారణ్య కాండలు 

మాత్రమే ముదితేములు. శెండును (ప్రదర్శన (ప్రతిష్టలు గాంచినవని 
ఓ 9) 

తెలియుచున్నది. అందు భాలకా-డము నప్పటి మచిలీపట్టణము 

గార్చన్ జే. పటాలము 42 వ శెజిమెంటువారు పదునాల్లు సం లు 

(ప్రదర్శించి రనియు( (బచురణకర్త యిందుంగాన్ని (క్రొ త్రవిషయము 

లును తేర దరువులును జేర్చినట్లును (బచురణక రృ వీఠికవలనం దెలియు 

చున్నది. బాలకాండలో విషు శ్వర వేపు (ప్రవేశము, అస్టాన 

సంతోషి, మంత్రసాని మొ పా(తీల (పసంగ ములును విశేషములు, 

అరణ్య కాండమున నాశ్వాస విభాగము విశేషము. రచన యొక 

మూ సరు, 
నం 

జ బాలకాండ ము[దణ వివరములు తెలియవు. (పచురణక' ర్ర చెడివాటి 

సుబ్బారాయడు. గౌతమి (౫ ౦థాల యమున నొక * కాపీ ” గలదు. నం. 181. 

((గంథ రచనా కాల మిందు పేర్కొనంబడినది) ఇందు (పతీ ప్తభాగము కొంత 

గలదు. 

అ, కా. ముద్రణ హీందూ రత్నాకర ము. శా, మదరాసు. 18965. 

దీని ముఖ పత్రమున (గంథక ర్తయే స్వయముగా (గ్రంథ స్వామ్యమును శివునూరు వీర 

మల్లయ అను నతనికిచ్చినట్టు గలదు. (గంథాంత ద్విపదలో మద్దాల కాశీపతి ఆచారి 

యను నతండీ [గంధ ప్రచురణకు గారణభూతుండని చెప్పినాడు కవి. 



115. శ్రిరాజా మృత్యుంజయ 

సిశ్ళంక బహాదుర్ 

౪ శీమన్నా రాయణమూ ర్రివారి శుభదశావతార లఘునాటక 

మాపక యక్షగానము, 7” 

((పచురణ ఏ౫ అర్హ ముదాశాల, విశాఖపట్టణము, 1897. ) 

(గంథకర్త సంగమనలస ((శ్రీకాకుళం జిల్లా పార్వతీపురము 
కాలూ కా) జపూంచాలరు. నిళ్ళంక వంళ్యులు (ఓ త(త్రయులు). 

వేంకటభూపాల పతులు, సన్యా సాంబా పెద్ద నృ పాలప్పుతులు. బహూ. 

(కుతులు, బహాుకృతి (పోత, వ్వ్ రాజ్య కాలము 1850 — 1907. ఏ8 

కృత్వేంతేరములు :-- భూపతిపరిపాలన దర్పణము శంభు శతకము, 
గారీవివాహము (పదము) (శ్రీ వేవధారు ల చచ్చెరువడం బారిజాత 

మను భామా కలాపము రచించ” (ఇది లభ్యము కాలేదు). (ఈ విష 

యములు ఏఃయాన్థానకవి శిరోవముణులగు కీ. తే. తనికెళ్ల ప్రకాశశాసస్త్రీ 

గాద నిశ్ళంక వంశమను కావ్యమునుండి యెజులగనగుమ), 

ఏరిగురువర్యులు (ప్రసిద్ద్యులై న (శ్రీ) పరవస్తు వేంకటరంగనాభా 
చార్యులు. వారే (గంథ(పచురణక రలు. (ఆర్హము.దాశాల వారి చే). 

నిశ్శంక్ష నీతీ వూంబ రచించిన న వావ తార కీర నల ననుసంధించి 

కందగీత పద్యములు, నలంకారము లనువేర. గొన్ని చేర్చి జయవిజయ 
మహోవిమ్షు (పశ్నో_త్తర (ప్రశంసాత క ముగా నొక్కొ_క్క_ యవ తారక థ 
చెప్పినారీ (గంథమును మృత్వ్యుంజయ। ప్రభువు. రచన సరళము, సలత్న 
ణము నె నది. 



119. రఘునాయకం రామానుజసూరి 

క న్యకాపిజయము: 

కవి చెన్న పురివాసి, రఘునాయకం తెన్నరంగంసువొన్న డి 

పౌత్రుడు. అళఘరయ్యకు జియ్యమాంబకు6 బుుతుండు. కృతి [వోత్సా 
అద్య ఉల 3 ల్లా. 9 హకుంయ బరంపురం వా స్తవ్యుండగు ఆశ్నకూరి చిట్టిరామయ్య గోపీ. 

(కృతిక ర్న (వేరకుల వంశచరిశము (గంథమున విఫులముగాగలదు. ) 

ఈ చిట్లిరామయ్యగారి యల్లుడగు కళ్ళెపల్నీ కృష్ణమూర్తి (గంథ 
ర్లు a బ్యా ౧౧ ౧౧౫ ౯3 ఆవి ~ 

(పచురణక ర్భ. (గంథ ముదణము విశాఖపట్టణము (క్రీ శారడా మకుట 

ము. శా. లో 15కి సం. న జరిగినది. కవి 19 శ. ఉ ఛా. న నుండె 

ననుట నిశ్చయము. ఇతీండు కవి మ్మాడేఃడు గాక రాజసభాసన్నాన 

లందిన గాయకుండంట. నలచర్నిత, గ బేయ్యద మోత్సము, (ధువచరి 

(తము నను నింకొక నూను యతుగానములను రచించెనని యా 

(గంథావ తాకికభో(గలదు. కాని యవి లభ్యములు కాలేదు. 

ఈ[గంథమును ఇ*కిశెల తిమ య కన్యకా చరిత య. గా. వలె 

భాస్క- రాచార్యోపజ్ఞ మెస వై శ్వపురాణము ననుసరించిన బే. దానివలె 

నిదియు నెనిసు దాశా(సములుగా విభజింపంబడినది. ఇందు దరువులు, 

పద్యము, అర్జపద్యములు, ద్విపదలకు మాణు తోవారాలు, గారీ కల్యా 

ణము మొ. గలవు రచన (శవ్వధోరణి నున్నది. అల్ప దోషము 

లున్నను (పౌఢమెైన దే. తిమ్ముయకృృతిని మించి యున్నది. 



120. గాయకవాడ పెద్దన 

ఇతేడు మహారాష్ప్రగాయక వాడ - వంశజుడు, కాఠీవసు 

గోత్రుడు. ఆపస్తంబ సూూతు(డు. నాగయామాత్యప్తుతుండు. మెట్ల 

వారిపాళెం వాస్తవ్యుడు. నలచరిత్ర యను జంగముకథ, నలచక్రవర్తి 

నాటకాలంకారము, వారిశ్చంద్ర నాటకము ననునవి యితని కృతులు, 

ఇందు కెండవడి 1893 లో మదరాను పమ్మి అరుణాచల సెట్టిగారి 

శ్రీ వెంకశేశ్ళర ము. శౌ. యందు మ్యుదితము. ముఖ ప్యతమ్ముపె 

నున్న గో కావ్సీ ఆటు” (వకటనలోం (బచురణక ర్త యా (గంథట 

స్వామ్యమును (గంథకర్ప నుండియే (గహించినట్లు గలదు. అనంా 

బెక్షన 1898 లో నుండె ననుట స్పష్టము. న చ. నాటకాలంకారము 

మూాల్యాాది లీ గ్రనరసింహున కంకితోము. అం దాశా(స విభాగము, 

(గంథాదిని గణపతిని, కథాఖ్యాత (శోతలగు బృహదశ్వ ధర రాజు 

లను బాతలవలెం (బ వేశపెట్టుటయు విశేషములు. హారిశ్చంద 

నాటకము వెలిగండ్ల (పొదిలి త. నెల్లూరు జి.) నివాసి తోట రామ 

నాయని పోత్సావామున రచింప(బడినది. (తత్ర చురణ :-- అమెరికన్ 

జే మండు (పెన్, మదరానుు 1928). శెండింటను వస్తువు (ప్రసిద్ధము. 

రచన యొకమా సరు. తప్పులు గలవు. య. గా. “బాణి” గలదు. 

వచనములందును సంభాషణలు గలవు. 



121. గృ ముచ్చు అబ్బయదాసు 

ఇతండు * నెల్లూరు జిల్లా కావలి తాలూకా చింతల బేవి పోష్టు 

మజ్జిగుంట గ్రామ నివాసియగు గొ శ్రాముచ్చు రంగదాసు సుతుండగు 

. అబ్బయదాను * (ఇవి అతండు (వాసికొన్న (గంథాంత గద్యలందున్న 

ముక్క-ల).. పంఛమకు-. వైప్ష్యవుడు. తాను గాయకవాడ పెద్దన 

శిష్యుండనని కంఠో కిగాం దన (గంథముబన్ని టంజెప్పినాండు, గాయక 

వాడ పెద్దన 1898 (ప్రాంతమున నుండినట్లు' మీద నిరూవింపంబడినది. 

అతని శిష్యుడీంతండీ ౨0వ శతాబ్ది పూ. భా. (పూర్వభాగమున) న 

నుండ్ యుండును. 

ఇతని కృతులు ఫా. 1. వఏరవిజయ విలాసము (వెలిగండ్ల, 

౨, శలిశేఖా పరిణయము (మజిగుంట), 8. (దొపదీ కల్యాణము 

(చీవుల పంటు 4ఉ సుందర సై ౦ధేవ గార్షభ పరాభవ నాటకము 

(ఆదిమూ రి పురము). .నాల్లును నెల్లూరు మం౦ండలమందలి యాయా' 

(గామములలోని “ కామందు”” ల (వోత్పాహమున రచింప.బడినవి, 

నాబ్లును మదరాసు వెష్టు వార్లు వారిచే అమెరికన్ డై వుండ్ ము. శా. 

యందువరుసగా 1987, 1949, 1958, 1958 వ సం.లలో మ్నుదితములై 

(పచురింపంబడినవి.  శళిరేఖాపరిణయము 1949 సం. (పతి యాజవ 

కూర్పు. అనంగా న్మీగంథము లంతేకుజాల సం. లు ముందే ముదిత 

ములె (పతులు చెల్లిపోయినవని యూహింపనగును. ఇతని ను. సె. 

గా, ప (గంథమున అ. డై. (ఇస్సు అధికారియగు వేలూరి కుప్పు 

సామి (పశంస గలదు. ఈ కతి చతుష్ట్రయెతి వృ త్తములును (పసిద్ధ 

ములు, నాల్లును నాటకములని వేర్కొనయిడినవి. కాని సమకాలికపు 

యయుగానముల * బాణీ” నున్నవి. రచన ఒహుదోవములు గలది. 



122, గొన్నాబత్తుల అమ్మనార్యు(డు 

క్ జ ణీ'య నాటకము; 

కవి విశ(కర్శ కులజుండు. మణిభ్యద గోతుడు. __ సన్యాసి 

పొకుయు.  చిగ్లెనగు వీరయోగులకుం బుతుండు.. (శ్రమ దళహర 
ర మ 

నొడవ ర్తి శోభనా ద్యాచార్యుని శిష్యుడు. కృతిపతి గానుగుల పెద్ద 

భ్ బస ల ము అలో యార్యండు. (గంథము “ కృతిపతియగు పెద్ద వార్యునిచే విశాఖపట్ట 

ఆంబున శ) శారచదామకుట ము. నా, లో ముదైంపించీ (పదురింప( 

బడియె” నని ముఖప్మతేము. (ప్రచురణ వత్సరము 1901. కాని విశాఖ 

పట్టణమున గృతిసమర్చణ వుహోత్పవము  1ిరి4 లో జరిగెనని 

(గంథముచివరనున్న తీడి(పుల వర్ణన సందర్భమున గలదు. 

(గ్రంథ వస్తువు, ప్రసిద్ధము. ఇందు సంస్కృతి సాటకములందువ లె 

సక్రమమైన నాందీ ప్రస్తావనలు గలవు, సూ(తధాన్యప్రస క్రి[గ్రంథమధ్యము 

నను గలదు. సంధివచనములు తఅచు సూ గ“ధారుండు కథాకథన 

-మొనర్పుచుండును. అశు తక్కిన రచనా(ప్ర(క్రియ యంతయు యక్ష 

గానపుం “ దరహా కుం జెందినట్టి దే. కవి మంచిపండితుండు.. కండ 

గల రచన చేసినాడు. 



1293. పెమ్మరాజు వెంకటరాజు 

సుందరకాండము: 

((వతులు ;- ఆం. సా. ప, నం. గీ0కిరి, (వా, లి. పు భాం, 

నం. ఆర్, 1470; 

కప్ యారేలనియాగి. కాండిన్యసగో తుడు. (బ్రహ్మన్న 

ఫ్నుతుడు. కవి కాలము నిర్ణయించుటకు? (బబలాధారము లేదు. 

ఆం. సా, ప. లోని కొర్ని పాటి (పతి చివర లేఖకుని [వాంతలో అక 

అంక రంగాచార్యులు వేర్కొనంబడినాండు. అం. క. చ. (పకార 

మప్పటికి “ నూజు నూట యేంబదియీండ్హ (క్రిందట నుండియుండ వచ్చు” 

నని చెప్పబడిన కటికినేని రామయ తా నకలంక రంగాచార్యుని 

సాహాయ్యమున( గువలయానం చానువాదము చేసితినని వెప్పుకొ నెను, 

ఆ రంగాచార్యు లితండగునో కాదో ; ఇతండు నలుబది యెండ్ల క్రిందటి 

వాని కీ. శే. కొత్తపల్లి సూర్యారావు గారు తయారు చేసిన పరివ 

తాళ. పత (గ్రంథ పట్టికలో నుదాహారింపంబడినదిం సూర్యారావు 

గారన్న ట్లీతేడు 19 శ. ఉ. ఛా. న నుండినవాండు గావచ్చును. 

ఇందలి కథ ప్రసిద్ధమైన దే. మార్పులు లేవు. భావ సలక్షణ 

మైనది కాని రచన సామాన్యమైనది. (గంథము యక్షగాన మని 

జేర్కొనంబడినది. కాని మూండు వంతుల ముప్పాతిక దిపదయే. 

అటనట నటాది తాళములలోంగొల.ది దరువులు, కీ రనలు నొక్క--చో 

ఏలలును గలవు. 



124. ధెనువకొండ వెంకయ్య 

వఐవిరాటనర ము: $ 

కవి కొళిక గో తుండు. ఆ 'గ్వల నియోగి, గారవూ+*ంచవా ఇంగ 

నార్యుల ఫృతుడగు కంచి గాజమరం్మతికి మపహోలశ్ష శయందు 

వీచ్చయ వెంకన్న, రాముడు నను పు తులు గలిగిది, అందు విచ్చయకు 

కనక మాంబయందు సుబ్బయ వెంగన్క, క్రంచివరదుండు వేంకటాచలా 

మాత్యుండు, చిన్నయ యను పుత్రులు గలిగిరి. అందు నాల్లవయాతం 
డీ (గంథక ర్గ. 1902 నం. పు ముద్రిత (పతి ముఖపత్రముపై “బది 

వంగోలు తాలూకా చేనువకొండ వెంక య్యగారిచే ర-చియింపంబడి 

వంగోలు కాపుర స్తుడు కురుగంటి వెంకటరమణయ్య గారిచే. ..... (వచు 
రింపంబడినది*”” అని కలదు. కవి 1900 సం, (పాంతమువాండని 

యూహింపవచ్చును.* 

ఈ |(గంథము మహా యక్షగానమనియు నాటకము ఏయు 

'బేర్కొానంబడినది. ఇందుం దిక్కొ..నగారి పద్యము లనేకము యథాతథ 
ముగా గ్రహింపంబడినవి, మజిళొన్నీ దరువులుగా మలంచబడినవి. 
ఇందలి దరువులి నాంటికి నాంధ దేశ మన్నిమూలల (గా మనీము 
“ శామందుల ” | కామధేను శబ వికృతి ౫) లోగిళు లందును గంచారుల 
ద ద ల... టల ద om 

* (పచునణ :-- పూర్వ వా ము మాత్రము నీ. యస్, ము([దాత్మర ఇెల 
(మద రాసు) యందు, 1902 లో ముదితము. 1908 లో మదరాసు అమెంకన్ 
డైమండు ము. శా, వారిచే (పచురితము. ఇందు కవి వంశాదికము, ఆశ్వాన విభా 
గము మొ, ఎత్తివేయంబడినవి, అవి పూర్య్థపచురణమున.6 గలను. 

* శ్రీ శ్రీపాద గో పాలకృష్ణమా ర్తి, శ్రీ చేకుమళ్ళ 'కా మేళ్వర రావు 'గారల 
ఆభి(పొయము నిడే, 
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కళ్ళ ములందును వినంబకు చుండును. కొంత యనుకరణము, కొన్ని దోవ 

ములు నున్నను వెంకయగారి రచన కశుచక్కొ-నిదని చెప్పవచ్చును. 

సులభ లిలో నెంత చుజుకె న భావమునై నను చేవగల మాట 

లతోం జెప్పలగలండు. అందులకు యావడాంధమున ననతికాలమున 

విశేవ (ప్రచారము గాంచిన ోనినుజూచి నా విభుడు” “ఎంతా 

మాట్లాడితివమ్మూ *” అన్న సుభెస్టా దాపదుల దరువుే తార్కాణలు. 

ఇందువచనము నందును బాతల సంభాషణలు గలవు. ఇతండీ విరాట 

పరము నే జంగంకథగాం గూడ రచించి యున్నాడు. (అదియు. 

129. గైనేడి వెంకటన్వామ్ నాయండు 

యొసునాధ కథామృతము: 

(ము[దణ :- స్కాటిష్ సెస్, మదరానుు, 1904) 

కవి నె డిపాటి గో తుండు. అప్పన పౌోగుడు. రంగనాయ 

కుని సుతుడు. శ్రీకాకుళ మండల వాసి. 1900 సం. (పాంతము 

వాండని తోంచును.. 

(గంథవిషయమి-:- యేసును చరిత్రము. రచన సరళము 

నవేలనము నై నది. కవి భావనలో భక్తా ప్థవేశము, స త్యాత్తి క తేయు 

గోచరించును. యత్షగానవుని వేర్కొనంబడినది, ఇందు దరువులు, 

తోహరాలు, ద్విపదలు గద్య పద్యములు మొ. గలవు. 
rm 



126. సందడినాగదాసు 

ప౦చాక్ష.రి|[పభావము: 

(ముద్రణ :- గీర్యాణభాపా రత్నాకర ము. శా, మదరాసు, 

(1907. (పచురణ కర్త: అన్న దేవర విశేశలింగం). 

కవి గుజేంచి వివరము లిందెజుగంబడనవు, (గ్రంథ (ప్రచురణ 

కర్తయె కతి (వోత్సాహకుండు నని యుండుటచే నితండు 1907 సం. 

(పాంతముననుండె ననవలెను. కృతి రచనా కాలము వికృతి మార్లశిర 

బహుళ దశమి విధువారముగాం బెరొ-నంబడినది. ఈ వికృతి 

1890-91 కాందగును. ఇం దితని కృత్యంతరములుగా( జీరొ_నంబడి 

నవి = లక్ష్మీనారాయణ శతకము, (శ్రీపతి శతకము, భగవన్షుణ కీర్త 
లు భజగోవింద కందార్లములు, ఆఅచల బోధ సీసార్లములు, (న్ లొవ 

శతకము, జీవన్ను క్షి విచారము, భగవద్గిత కందార్థములు _ స్వర 

శాస్రుముు సర్వమత సమత్వ సిద్ధాంతేము, సకల త త్యార్ధ దర్నణము. 

(కుస్తుత [గంథ విషయము :-- పాళుప తార్థము తపోదికు నున్న 

యర్షునున. కిరదుండు పంచాక్షరీ మం(తోప టేశము చేయుటయే 

యిందక్ ముఖ్యవిషయము. ఇం|దార్జున సంవాదమని యీ [గ్రంథ 

నామాంశేరము. దీనం గథ యేమియులేదు. చివరికి శివుడు (పసన్ను. 

డగుట చెప్పంబడినది. (గంథము యశ్న్షగానమని వేర్కొనయిడినది. 

రచన కొంత (పొఢమైన బే. 



12. కందాళ్ళ రామాచార్యులు 

కపి నాధూలసనగో( తుండు. లమ్మాం బా శేషయార్యుల 

పుతు(డు. _శ్రరంగం కృష్వకదవికి ఊాహి[ తుండు, శఆష్యుండు. కడప 

మండలము జమ్మలమకుగు "తాలూకా బెశుదూరు (గామవా స్తన్యుడు. 

ఇతని కృతులు (చాపదీ వస్తాపహరణము పే  వారిశ్ళంద స్క కళా 

పూర్ణోదయము స్ దంగు కళా ప్తూర్లో వయము బచూరివారి [ప్రచురణ 

(1911 సం.) పరిష్క- రృలలో క౦ దాళ్ళ రంగాబార్యు లొకండు. 

ఇతయ రామాచార్యుల యనుజుడనియు, నా (గంభరచనలో నడువు 

నన్న గారు చనిపోంగా నితండు పూరించినట్టును నంచేగలదు. కాలా 

రామాచార్యులు 1900 స, | పాంతేమునందుం జె ననవచ్చును. 

(డాపదీ వసా పహరణము, హరిశ్చంద్ర నాటకము లందలి 

వస్తువు పురాణ(ప్రసిద్ద మైనది. కళాపూర్లోదయ నాటక మండలి కథ 

సుపసిద్ధ్దమైన వీం౫ లి సూవనార్యుని (ప్రబంధేతివృ త్తము. ఇందు కల 

భావిణీవృ తాంతమువమూ(తము పూర్తిగా గలదు. కాని క ఖాపూర్లో 

దయ మింకను గానేలేదు (గంథము సరి రామాచార్యుని కృతి 

నామము సార్గకము గాదు. అయితే అతేయ (గంథరచన పూర్తికాక 
అందమా. 

1 1906 లో మదరాసు జీఐరయా ము. శా. యందును, 1980 లో మద్దాల 
శేషాచలం సెట్టి (మదరాసు, చేతను ము[ద్రితము. 

2, మొదట బరూరివారి గీర్వాణ భాసా రత్నాకర ము. శా. (మద రాసు) 

వారి చేతను, 1950 లో మదరాసు యన్, వి. గోపాల్ అండుకో 

వారి చేతను ము[ద్రితము. 

కి, బరూరివారి గీ, ఖా. ర. ము. శా. మదరాసు, 1911 (ఇందు మొదటి 

వండు కృతులును బేర్కొ_ నయబడినవి.) 



198 ఆంధ యక్షగాన వాజ్మయ చరిత 

మును వే కాలధర్శ "మొందినాండుం తీమ్ముండు తరువాయి కొంతవట కే 

తీర్చినా(శు. ఇందలి కథా(పణాళిక యథా సూరనీయముగా నడచినది. 

భావములు ననేకము (గ్రహింపయిుడినవి,  యనుకరింపంబడినవి. రచన 

విషయమున రామాచార్యులు స్వచేంత్రముగ నే వ్యవహరించినాండు. 

ఇతని (గంథములు మూడును నాటక ములని వ్యవహరింప 

బడినవి. మూండింటను రచన యంత [పొఢిగలది కాదు. కాని సలక్షు 

ణము న వపేలవమునై_నది. (పసిద్ద రాగ తాళములలో దరువులు ద్విప 

దలు, పద్యములు, వచనములు (అన్నియు సంభావణ పకముశే), 

చూర్తి కలు మొదలగు రచనాంగములు, సూూత్రభార (పస క్తి దోపు 

చారు పాత్ర మొదలగునవి మూండింటను సమానము. హరిశ్చంన 

కళా పూర్ణోదయములందు (గంథారంభమున నటీ నటుల (పస్తావన 

వశేవము. 'కళాపూర్లోనయ [ప స్తావనలో సభా ప్రార్థన, వసంతే ర్తన, 
గణపతి వేవములు, నృత్యగిత వాద్య స్వర తో మేళనంబుగా 

నాడుట ”” కు దైశింపంబడినది. 

125. కొప్విడి రామకవి 

ఇతం డా శ్వేల నియోగి. ఆపస్తంబ న్యూతుయ.. హరితస 
గో తుండు. తండి లశ్షీ నారాయణ. తల్లి నాగాంబ. జననము విభన 

(శ్రీరామ జయంతి (శ్రీ వ, 1868 . భీమవరము తాలూకా ఆరేడు 

స్య(గామము. ఇతని కృతులు చిత రాఘవాదులు చాల గలవు, 

అందు యక్షుగానములు :-- ఇళ్లో పాఖ్యానము, "జేవాసురనాటకము, 
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(కాండ పంచకము, సత్వభామావిలాసము. (చూ. “ఆధునిక కవి 

జీవితములు ” , -ేవానురనాటకము సవనకాండ మతమే నేం డుప 

లబ్దము, ((పచురణ -- మంజువాణీ ము. శా, ఏలూరు. మొదటి 

కూర్పు, 1905.) ఇందలి విషయము వామనాన తార చరిత్రము. పోతన 

పద్యము లనేక మిందు (గహీంపంబడినవి. దరువులు, అర్హ పద్యములు 

(ద్విపదార్థములు విశేషము), సంధి సంవాద వచనములును గలను. 

రచన యంత సలశణము గాదు. 

Cm J i i] 

a 
/ 

129 కెళ్ళ కప్పు య్య 

నలచరిిత నాటకము: 

(([పచురణ ౩- యన్. వి. గోపాల్ అండుకో, మదరాసు 1949) 

కవివేరు కుప్పయ్య అని (గంథమున( గొన్ని చోట్ల గలదు. 

[గ్రంథము “విజయరామ గజపతి మహారాజ తనూభవ ... (శ్రీమ 

దానంద గజపతిరాజ బికౌ'జ పరిపాలిత | శ్రీమదేచలపురనివాస శ్రీ సాగి 

నేటి. రామచం[దరాజశ్తేఖుునిపై ” జెప్పండినది. ఈఆనంద గజపతి 

| రాజ్య కాలము 1879-1897 (చూ. విశాఖ జి. గెజిటీరు), కాంబట్టి 

కవి 19 శ. ఆ. ఫా, న నున్నవాండని చెప్పవచ్చును. (గంథవిష 

యము (ప్రసిద్ధము, రచనచక్క-నిచే. య. గా. (పాయనాటకము. 

నంధి- సంబాదవచనముూలు రెండునుగలవు. 



1830. సిశ్చంత ఎంబారయ్య 

[(వఫ్హీ హాద పెిజయము: 

ముదణ :- కవూాలానంద ము. శా, మదరాసు సం, () 

కవి పరాంకుశ సనో తుండు. రామానుజయ్య పెత్రుడు. భట్ట 

రార్యుని ప్యుతుడు.. పచ్చయప్ప కావేవీనొ చేరి న గోవిందప్ప వాయుని 

వారి మిడిల్ సూలు “తెలుస పండితుడు. ఇతయ తన (గ౦థా "రంగ 

మున జిన్న య్యసూరిని స్తుతించియుండెను. కనుక నాధునికుండనుట 

స్పష్టము, (19 శ, ఉ భా, ననుండి యుండును), తన (పహాద విజయ 

మును య. గా. అనివెర్కొోనినాడు, ఇది” బాలికల కత్యంతోప 

యు కృమగునట్లు *” రచింపండినదంట. ఇందు తాళ పభానములై న 

దరువులు, ద్యిపదలు, పద్యములు, సంధివచనాలు, అర్ధ చం దైకలు, 

వలలు, ధవళశోభనములు, సువ్వి, లాలి మొ. గేయ రచనలును 

గలవు. రచన సలత్షుణము సరసము నై నది. 

191.ముదథుంబ నరసింహా హాచార్యులు 

ఈయన శీవై ప్వవుడు, ఏర రాఘవాచార్వ పుత్రుండు. జన్న 

స్థానము (శ్రీకూర్మముదగ్గర అచ్యుతపురి. -క*లము [క్రీ శ. 1841-1927. 

గరుడాచలనాటక మీాయనరచన. (చూ. (శ్రీ మధునాపంతుల చారి 

వ ఆంధరచయితలు ”). (గంథము లభ్యముకా లేదు. ఇది యక్షగాన 

మగునేమో ! 



1 పిఏ, చతుర్వేదుల వెంకటనరసింహయ్య 

ఈయన గుంటూరుజిల్లా నర్పారావుపేట తాలూకా ప్మిపులపన్ల్ 

అగ్రహారం వాస్తవ్యులు, కాలము (క్రీ. శ. 1855 - 1915. (డాపదీ 
వస్తాపహరణమ, నీముంతినీ పరిణయము, రాధాకృవ్న సంవాదము 

మొదలగు యక్షగానము లనేకము రచించి వానిని బొమ ఇలొటవారిచేం 

గూడ సాడించుండెడి వారట. ఆగంథము లలభ్యములు. (ఈవిషయ 

మంతయు కాకినాడ వి. ఆర్. కళాశాలాంధోపన్యాసకులై న 
శ్ర్రచతుక్వేదుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి గారివలనం చలిసినది). 

1992. ద్వి భాష్యం పుల్లకపి 

కవి నివాసము దురాడ. జననము 5-9. 1872. తండి జగన్నా. 

థము. త్రల్రి వేంకటాంబ. ఆరామ దాపడులు. వాలఖిల్యసగో[త్రులు, 

శ్రీకృష్ణ గోవీజల క్రీడా భాగ వతేమను యత్షగానము - వీధి నాటకము 
సీతేండు రచించెన(ట. (చూ. అధునిక కవిజీవితేములు). (గంథ మలబ్దము. 



184. కన్హాపల్లి వెంకట రమణమ్మ 

ఈమె తండి కురవి రామ శాస్త్రీ. తన్ని కామనాంబ. భర్త 

శివరామయ్య. బడగలనాట్ కరణకమ్శు వైదికులు. భార దాగజ 
ధి (BD 0 ఎం 

గోతులు. నివాసము గంజాం జిల్లా ఒరంపురము. జననము 18. 

వరలశ్షీీ పూజా విధాన మోావె యకుగాన కృతియంట. (చా. ఆ, 

క, బీ.). రోంథ మలబము. 

18995. నందివాడ జడన్నాధకని 

ఈయన నివాసము ఏలూరు తాలూశా స్యామిపురము. జన 

నము 15758, ఈయన “హరికథా రూపంబుగా యకగానంబు*” లనే 

కము రచించిరట. (వూ. ఆ. క. జీ) అవి == 

1. శ్రికమ్లని రాయబారము. 7. వామన చర్నితేము. 

౨. శ్రీమచామాయణము. ర కాళ్ళియమర్ష నము. 

(వమట్కా_ండలు) 9. చిత్ర శేతూపాఖ్యానము. 

లి. సీతాకల్యాణము 10. ఇళోపాఖ్యానము. 

కీ. హైమవతీ పరిణయము. 11. చందహోసన చరితము. 

ర్, గయోపాఖ్యానము. 12, సానందో పాఖ్యానము. 

6. హరిశ్చందోపాఖ్యానము. 13. సత్యవతీ చరి(త్రెము. 

ఇందొక్క_టియు లభింప లేదు (నాకు). 

ప నలా డా నాాకానులు 



136. త్వ రకపి రామకృష్ణయ్య 
(= మ ఖం జ + ఓ or ల ల 

ఇత ము నౌ నని సనో తుంకు, ఎణమాూాంచా మంగ నామాత్యుల 

ఫ్యనుంయ. నెబ్లూను మండల మంనలీ విలుకానిపలై వా స్పవ్యుంయం. 
౪ గొ అలో | 

ః A . . ప | + ల ఒం లో 

ఈయన 19 శ. ఉ. భా, నను సి ఫ్ తాబ (పథమ పాదమున గొంతే 
గ 

. ¥ నో ॥ » టో |. లో 

కాలపు నుంశిరని ము యవణనాన (సవర్శ్భ్శనములు గాఏంపుచు నందు. 
( 

జానుగసా లప ౧ బస "నుచు నుండెడి నాండనియు( "దెలియు-దున్న ది. 

తాము “ నానాస నస యవ్షగానములు” రచించితి నని చెప్పినాడు. 
లో , oN Fr శో ww oe వ ధి a ఖు ౬ 

అందు ఛభోఛాని శంకర నిజాసము!, వ్ (నవిజయము, సను నని 

లా లా ం! 2 ఇటో ఇ” లో | | లో క 

మూనేము నీంయయపంఎటములటు భో. గం. వి. గద్యలో ఏవని కై ్ యుంచేర 
;! a మ 4 

జ FIRE) yy Wea ఇష | ల ననాద “ న్న అల 1వ ॥ SR 
సుకు. టె ఏ సం అటు నుప. పర స గం, (దాది సదిణ యయ ముటు, 

[ 

ను ప్ అనాను సంలు సహూహోన)ంము, వను కేశవ సం వొదము 

నుక) సంవావము, గోసాల మాహాత్మ్యము గోపాల స్థం పురా 
wt Es 

ఘు గ జే రాకీ ము. సహ సకంఠ రాయా నుణ ను. 

om Dm a - ౪] 7” a a" pn 4 టో గ లో oA | ణో 

అధరం భై పెసిని లద వసుంాస ఘు కోరుటుూారి వలి. ఎన నాథ సామి 
(5 ర 

షోంకిన ఎమ. ని (నో తానాకు. వం: మట్ట ఛొమలిం౫గ సామి 
4 ( (| నె 

నాయుంయు. సపది యన్షిగానమని సవ్కొ_నంబడినది.  చొనుశానన 

ఓ చఈపిప నుము డాక్టిగు (శీ నేలటూరి వెంక టరమణ య్యా గావ మొదలగు 

నెలూరు నులగల | పసముఖుల వఅన వింటిని, 
౮ oo 

lL. aA 1892 ev నెల్లూగు పక్రరయ్య నాయుని చే మద రాను యన్ . కుప్పు 

స్వామి సోకి ఎ9ంశుళో వార మ్యాక్ అఫ్ ఎడి బో గ్రాస్ నందును, 1909 లో 

మదరాసు వీ, ఏ. గంగ న్య "సెట్టి గారి (శ్రీ అతీ న్భనీంవావిలాస (పెసీ లోను 

ము(దిథేను, 

2 యాస్పృల నీరన్న (ేష్టిచే 1980 లో మదరాసు చందికా ముద కాల యా 

సున ముద్రిత మ్. 
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కాంతలంగూడి వచ్చిన వాలీ గ్రకనాథునకును గామాశ్షికిని జరిగిన 

సంవాద మందలి విషయము, పఏరభదవిజయ మిందు కూరిజేట నివాసి 

యాస సూరి నుబ్బానాయుని (పోత్పాహమున రచితము. ఇందు దక 

ఛ్వర ధ్వ్యంసమునుండి గారిక్రల్యాణము వజకుంగల కథ వర్షి తీ ము. 
కండలి కథా ప్రణాళిక శివలెంక మల్లనారాధ్యుని ఏీరభ[ద విజయము 
నందున్న క్షు యున్నది. అసలు రెండును * వాయు పురాణో కృ (పకా 

కంబున*) రచింపంబడిన యతగానములు, త్యరగవివారి కృతి రొండు 

భాగములు. గయ (పబంధమని వేర్కొనంబడినది. ఇందు (గంథారంభో 

మున న్మూతేధారుడు కథ్వోర్రాతము నుపన్యసించుట గలదు. 

ఆయన కృతులు “"రెండటను రాగ తాళ భాశాళములగు దరువులు, 

సంపదలు, పద్యములు కం దార్ధముల్పు సంధి వచనములు మొ గలను, 

గౌెండిటను సంవాద శై లిపా లధికమే గాని యందులకు వచన ముప 

యు కము గాలేదు. కండిటను రచన సలక్షణము. (పౌఢియు సారస 
మును గలది, 

197. గోపాలుని హనుమంతరాయశర్శ 
ఈయన నివాసము వనుకొండనీవు ముప్పాళ్ళ. జననము 1880, 

ఆ, క. జీ లో నీయన * యవ్షగాన (పబంధములు” గాం జేర్కొనః 
బడినవి 2 గ 

1. నృగచరిత్ర. 2, సానందోపాఖ్యానము. 
లె, సత్య పహరిశ్చంద 4. చం[దశాంత,. 

ఒక్క-టియు లభించినదికాదు. (ఈయన గోపాలుని సింగయ 
మనుముండగునో 1) 



185. జ్యో తి కోటదాసు 

చిరియాళ నుహారాజు నాటకము : 

కవి పంచమకులజుండు. శేచర్ల గోత్రేజుడు. తలిదండులు 

పోలమ, ఒబయ. తిరుపతి, వెంకటప్పల కనుజుండు. వూరే శేపారుర్టల 

శిష్యుండు. తాళ్ళూరు (బళ్ళారిజిల్లా) నివాసి, 1908 సం. న మదరాను 

లోని స్వకీయ (శ్రీరామవిలాస ము. శా. యందు. దన్మగంథ మును 
ముదించిన పెసల నమ్మాళా(రు సెట్టిని  (గ్రంథపరహ్క__ర్రయైన చీమ 

కుర్చి వీరరాఘువకవిని దన గంథమున నీతే;డు (ప్రశంసించి యున్నా (డు, 

(గంథరచన ప్ప్లవనమాభఘమని వేర్కొనినాయ, అది 1! 902 సం, 

గంథవిషయము చిజటుతొండనంబీ కోొడుకగు సిరియాలుని 

చరిత. ఇందు (బ్రసిద్ధ రాగ తాళములలో దరువులు, ద్విపదలు, పద్య 
ములు అర్లపదక్టిములు, ఏలలు మొ॥ గలవు, సంధివచనములు తేజు చుగా 

నున్నవి. కాని సంవాద వచనములులేవు. చోపుదారి పాత్రగలదు. 

రచన పామర జనాభిరుచికిం దగినట్లున్న డి. 

199. చమకుర్తి ఎరరాఫఘువ కవి. 

చంద సేన మహారాజు నాటకము: 
(ప్రచురణ :- (శ్రీరామ విలాస ము. శా మదరాసు, 190కి) 

కవి ఆపస్తంబ సూతుడు కౌండిన్వసగోత్రుండు. వెంకయ్య 

పౌత్రుడు. భదమాకో శశ రామాత్యుల పుతుడు. _ ఇల్పావ్రులూరి 
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కో శుత్యరస్యామి శిష్యుయ. ఇతడు మై శ్రీరామ విలాస ము. శా, 

యందే 1908నం.న ముద్రిత మైన జ్యోతి కోట చాను చిరియాళ మహా రాజు 

నాటక్ష్యగంథ పరిష్కర్త కాబట్టి 1908 లో నుండెననుట నిశ్చయము. 

తేన (గంథరచనా కాలము వికారి-ఆశ( యు మని చెప్పినాడు. అది 

1899 సం. ఇతని కృృత్యంతరము సావ్మితీ పరిణయము, 
అతనా 

(గ్రంథ విషయము :-- చంద సేనుండను న కరాజు మృగయా 

విహారార్జ మడనికరిగి యచట బౌలవ్యముని యా(శమమున నొక నిమి 

తము సపెంపంయడుచుండిన పద శ్రగంధియను సింధు రాజ ప్ప త్రినిజూచి 

మోహించి గాంధర్వ విధినిం బరిణఆయవమాడ 'నిజరాజథాని కరుగును, 

వీదపం గొన్నా ళ్ళ కామ కొడుకునెత్తుకొని రాంగగాం దా నామె నెటు 

ననును. పద్మ గంధి ప్రార్థసమై కొవ్రుడు పత్యతుమై చంద నేనునివే 

దారస్తుత్రులను నీగకరింపంజేయును. ఈకథ శాకుంతల కథకుం (ఒతిబింబ 

ముగా సృజింపయిడినది. ఇందానాంటి యక్షగాన (ప్రక్రియ యంతేయుం 

గలదు, కాని వచనమున సంవాదము అలతివిరళముగా నున్నవి, 

(గ్రంథారంభమున “* ఫుటికుండు *” తేక * కట్టియవాండు ౫” వచ్చుటయు 

హిందీలో (బసంగించుటయు. గాననగును. * తెరలోపల నృత్యము 

సల్పుచున్న నామయికవాత్రను సూత్ర ధారుకు బల్క-రించుటయు బొకే 

సవిషయము జెప్పుటయుం గలదు. సూ[త థధారునకు ద్య్యారకుండను 

పర్యాయపదము వాడంబడీనది. (గంధము యతక్షగానమనియు నాటక 

మనియు, గేయ(పబంధమనియు బేర్కొ న౭బడినది. రెండాశ్యాసము 

లుగా విభ కము. శెంజాశ్యాసములును_ రెండురాత్రుల (ప్రదర్శన 

కుదేశింపం బడినవి. రచన (పాఢమైనదనియే చెప్పవచ్చును. 



“లారికథా పితామహి” 

140. 3) వమదజ్ఞాడాదిభట్ట నారాయణదాసు 

ఆంధ హరిక థా పితామహులు శ నారాయణదాసు గారు 

సుప్రసిద్ధులు, ఫ్ఠు (దావిడ్ (బాహ్మ్నణులు. భార దా(జ సగో(తులు. 

ఆదిభట్ల వేంకటచయని లశీ శ్రనరసమ్ముల పతులు. బొబ్బిలి తాలూకా 

అజ్ఞాడాగహోరము విరి స్వస్థలము. విజయనగరము చిరనివాసము. 

ఆనందగజపతి మహారాజుచే ననేక భునససన్నానము లందినవారు 

పీరు బహుభాపా  వైదుపి సంగీత సాహిత్య విశేవ ేమునీ 
ధురంధరులు, పుంభావ సరస్వతులు. ఏరి జీవితకాలము 1864 - 1945. 

(చూ-ో ఆంధ రచయితలు *). 

ఏరు * హరికథ” లనేకము రచించి వానినెల్ల యక్షగానము 

లని వ్యవహరించినారు. రెండును గద్య పద్య గేయాత కము లగుటయే 

వాని (పష(క్రియానాద్భశ్యమునకును బర్యాయవ్య వహారమునకును గారణ 

మైనది. కాని మనవాజ్బయమున “ హరికథలు ” 19 శ, ఉత్త రార్టము 

నుండియే కన్సించును. యత్షగానములు (పాచీనములు. 

iy kh 

యక్షగానము లెక్కువగా దృశ్య (పయోజనాత కములు. 

హరికథ లేక పా తాభిన యోపన్యాస (వయోజన పరిమితములు, కాని 

(పృకియలో ₹ండిట నేదో సాదృశ్యము తోంచి దాసుగారు, బాణేవల్లి 
అనంత రామాచార్యుల వారు మొదలై న పండితులు హరికథలనే 

యశుగానములని వ్యవహారింప నారంభించిరి. ఆ వ్యవహారము పరంపరగా 

వ్యా_్తీనంది హరికథ యనగా యతుగాన్నపాయ రచనమనుటకు 
మాటు యశగానమనయగా , హారికథయే యని కొంద ఆఅనుకొనునంత 
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వణుకు వచ్చినది, కాని దానుగారివికాని, యా చార్యుల వారివికాగ్ 

తీదితకులవి కాని యక్ష గానములుగా వ్యవహాతేమ్ములె న హరికథ లొక 

వేళ నందు గొన్ని కొంత వట్టు నాట్యధర్నులే మొనను నేశై క వ్య క్రి 

నేపథ్య రహితముగా సాభినయము గా నుపన్యసింపయబడుట యే కాని 

యతగానములవ తె? బాత నేపథ్య బహూుళముగా. వేనాయను 

(బదర్శింపయిడ లేదు. 

దాసుగారి హరికథలు :- అంబరీవ (భువ (పహోడ సావి తీ 

హరిశ్చంద మార్కండేయ భీవ శ్ర చరితములు, గజేంద మోక్షము, 

రుక్సిణీ పరిణయము, జానకీ శపథము, యథార్థ రామాయణము, (ఇవి 

యన్నియు 1929 సం. నకు ముందే బెజవాడ సరస్వతీ బుక్ డిపో 

వారిచే [బచురింపయిడినవి). ఇవికాక ఏరు సారంగధర నాటకమును 

ర-చచించిరంట. అదియు యక్షగాన (పాయమెన వీధినాటకమె యుండు 

నేమో ! పై కృతులన్నియు. (బసి ద్దేతివృ త్రములే. అన్నిట రచన 

యతిమనో జ్ఞమైనది. వానిలో సామాన్యముగా గాననగు రచనా 

వి శేవములు :-- వివిధ (ప్రసిద్ధ రాగ తాళములలోం గ్నీర్త నలు, మరాటే 

బాణీ హారికథలలోని డోరాలకు తొొహారాలకును బదులుగా మంజరి 

(మంజరీ ద్విపదగాదు, గడ్యపద్యములు, నక్క-డక్కడ ద్విపదయు, 

దండకములు మొదలె నవి యతుగానములలోవల ని హరికథలలో 

సంధివచనములు, పాత (పవేశ సూచనలు, తెర ద్విపదలు మొద 

లగునవి యుండవు. కొన్నిట వచనము లున్నను నవి సుదిర్హములు, 

వర్ణ నాత క ములు, నాఖ్యానశ లి (పచురములునె యుండును, 

అంబరీవ చరిత్రోపోద్టాతమున నట్టి యత్షగానములగుజించి 
దాసుగారిట్లనియున్నారు :-- “ ఈ యంబరీపోపాఖ్యానము దొట్టి మజీ 

కొన్ని యత్ష,గానములను (వాసియుంటిని. యక్షగానము లనణా స్వర 
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నియణేములగు నక్షర సందర్భుములు పదగ్గీములవలె దద్ల్గీతబంధములం 

గాడ్ సమ న్యా ర ణచ్చందొోబఎధ ములుగ య దెలియునది... ..ఆంధ 

యక్షగాన (సంంధథము ల ధ్యాశ్న్చ రామాయణ మృత్యుంజయ వలా 

సములు ..... చారశాలలకు వెలికానేల ; -- యతశుగానములు గూడ 

వాగేయశార (పణేతేములె నచోం చాఠశాలల నంగీకరింవంబడవలసి 

న దే. నేందెలిసినముట్టు యత్తు శాసనముల కుదాహరణముగ_ నిందుతోం 

బది నిరచించినాండను *” - (ప్రహాద చరి తావతారికలో యక్షగాన 

(పగూగముగూర్చి యది శ్రుతి లయాతే క మై రాగ వైవిధ్యము 

జాతిమూగ్భ నయుతే మెన స్వరాలాపనయుం గలిగిన గానముతో, 

రసానుకూల మైన నృత్యముతొో" నొప్పుచుండవలెనని చెప్పినారు దాసు 

గారు. హగకథా యకుగానోత్స త్తి పరిణామ చరిత్రను బరిశీలించి 

చూచినచో యక్షగాన మనంగా హరికథ యవమట సరిపడదుగాని 

దానిని హరిషథవలెలసహూడం (బయోగింపవచ్చునన్న వచో యతుగాన 

విషయమున నదియొక యదనపసుం (బయోజనమువమూా[తమే యగును. 
బం జా సోహా ానాహమరన్ అన అససలు 1 లా జాన 

0 
141. పసుమర్తి కృష్ణ మూర్తి 

పార్యతీ పరిణయము: 

((పచురణ వివరములు తెలియవు. (పథమ ముదణ, 1922. 

గామి (గ్రంథాలయము న నొ॥గ (సతి కలదు -- నం. 85392) 

@) మదజ్జాడాదిభట్ల నారాయణచాసుగారి శిష్యులి కృప 

మూర్తిగారు. తమ పార్వతీ పరిణయమును గురువుగారికే యంకిత 

సిచ్చినారు. ఈయన యాస్మేల నయోగీ, నాగభూప ణామాత్యుని 

వ 
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పొ(తుండు. రామనాథ మంతి పుత్రుండు. బరంపుర నివాసి. కల్ళికోట 

కాబేజీ జెలుగు సంజితుండు. ఆభునికుడనుట స్పష్టము. [ఈయన 

కృత్వంతరము త్యాగరాజు చరిత పద్య కావ్యము, 

ఈ (గంథక ర్త యక మును పె వ్యారలు. బార్యతీ పరిణయంబున్ 

యవ్షగానంజబుగా, నొనరంచేయరుగాన దానిగయి యుద్య్మోగింతు 

శేనిప్పుడున్ *” అని యనియున్నా శేకాని యాకథ యిదివజశే 

యుొుకరిజోం గా దనేకులచే య, గా, కావ్యవ స్తువై నది. ఈయన తేన 

గంధమును యక్షగాన (పబంఢథ మనియున్నారు. కాని యది హరికథ. 

అట్టనుటలో గురువుగారి పరిపాటి బాటించినారు. విశేష మేమనంగా 

నిందు (త్రిభాళ్యాసవిభాగము గలదు. కథ మార్పులులేక సం(గవాముగా 

నాఖ్యానింపయిడినది. రచనలో నాటకీయ పాటవము లేదుకాని (ప్రబంధ 

ప్రాగల్భ్యము గలదు. ఇందు స్వరపణుపయుడిన క్షీర్తవలు పద్యము 
లును మెండు. రాగమాలిక, మంజరి (మంజరీ ద్విపద కాదు - సాధార 

ణముగా హరికథలలో నుండు తోహరాలకు, డోరాలకును బత 

మ్నాయముగా వాడబడిన గీత (పబంధ విశేషము), “దిండి” యను 

వృ_త్తవిశోషమును గలను. 

142. ధనకుధరం రామానుజాచార్యులు 

బిల్ల శీయము: 

కవి హరితసగో(తు(డు. పాంచ రాత వై ఫ్యవుడం. సుభ్మద 

మాంబా రామానుజాచార్యుల పొతుండు. నరసమాంబాచ్యు కొ 

చార్యుల పుతుడు. ఆలపాడు ( జెనాలి తాలూకా) వా_స్తవ్యుండు. 

ఈయన 1954 సం. నం జనిపోయినారని కాకినాడ పీ ఆర్, 
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కళాశాల (పాచి భాషా శాఖాధ్యక్షులె న శ్రీమాన్ ఈయుళ్లో 

వేంకట ఏర రాఘవాచార్యుల నారు తేలిపినారు.* కవి కతి 19039 

సం. న బాపట్ల భారతీ విలాస ము. శా యందు ముదితేము. రచన 

యంత కించుకముం బే జరిగియుండును, కృతి (వోత్సాహకుండు పేర్ల 

వెంకట సుబ్బారావు. 

(గ్రంథ విషయము :- (ప్రసిద్ధము. రచన సలత్షణమైన దే కాని 

చచ్చుగా నున్నది. (ప్రక్రియలో నొక విశేషమున్నది. ఇందుంబసిద్ధ 
రాగతాళములలో 11 దరువులు, కి కం దార్థములు, 1 వీసము, 1 వీసా 

రము, అయిదారు వృత్తములు, గీత పద్యములును బోను గడమ 

(గంథమంతయు రగడ (ప్రచురముగా రచింప(బడినది. ద్విపద మచ్చున 

కైన లేదు. కథాగతి యాఖ్యాన శెలి (వధానముగా సాగినది. 

ఇది యచ్చు మచ్చు జంగం కథ “బాణీ”. యత్షగానములందు దిగపద 

రహితము లతి సకృత్తు. కాని రగడ (ప్రచురములు గానరావు. అధు 

నిక యుగమున. గవులు గేయ పబంధమని మాత్రము పేర్కొని విడి 

చిన కొన్ని జంగం కథలను (బకటన కర్తలు యక్షగానములని వ్యవ 

హరించిరి. ఉడా :- పుసులూరి సుబ్బరాయ కవి “ యతు[పశ్నలు "”-- 

ముద రాను సుబహ్మణ్య విలాస ము. శౌ. ముదణ, 1915. అందు 

లకుగారణము (పచురణ కర్భల యనభిజ్ఞ త యనవల. కానియోా బల్ల 

శీయమువిషయమున వచ్చిపడిన చిక్కేమనణా (గ్రంథక ర్శయీ స్వయ 

ముగా స్పష్టముగా. దీనిని యత్షగానమని యొత్తుగడలో నే వేర్కొని 

యున్నా (డు. 

నాలా దానాలను. 

౪ కవిగారి పుకులు శ్రీమాన్ ధనకుధరం వరదాచార్యులు గారిప్పు డాల 

పాడులో నున్నారు. వారు నా కిటీవల నొకలేఖ (వాసీనారు. వైద్య విద్యా 

సంసాన మను సంస్థ నడుప్రుచున్నారు. “రామానుజ క్రీ ర్రి కౌముది)? ఆను పేర 
థి 

నొక గొప్పు సంచి కాపరంపర (పకటించుచున్నారు. 

#1 



149. వేలూరి కన్నయదాసు 

మహాభార్త విలాసము: 

కవి కాశ్వేటినగర (చిత్తూరుజిల్లా పుత్తూరుతాలూకా) వాస్త 

వ్యుండు. బాలస్వహాపానంద స్వాములవారి పతు(డు. ఇతని మ. భా, 

విలాసము 1908: సం. న మద”ాసులో (గంథకర్తచే సర్వస్వాతంత్య 

మును బొందినవారగు వంకాయల. కృష్ణసా[మిసెట్టివారిచే స్వకీయ 
దం 6 రి ౫! 

(శ్రీరంగవిలాస ము.'శా.యందు ము ద్రింకించి (పచురింపంబడియె”'. అనలా 

కవి 190కి లో నుండె నన్న మాట. [గంథరచన స్లవకార్శీకమున జరిగిన 
mn నం 

దని చెప్పినాడు. అది 1901. ఇందు మహాభారత మూలకథ నంతటిని 

జెప్పవలెనని కవిపూనిక. (_చాపదీ స్వయంవర ద్యూతే ఘుట్టములను 

'బెంచినాం్షు, కడమ ఘట్రములను సం గహాంచినా(డు, ధర్శ రాజు పట్టాభీ 

చేకముతో (గంథాంతము. నడుమ లేని పోని (ఫొ _త్తవిషయములు 

గొన్ని (గహించినాండు. అంధధమహాభారత గద్యపద్యములను గొన్ని 

బ్రహించినాండు. స్యయముగ దరువులు, అర్హపద్యములు, పాటలు 

వచనములు, రచించినాణడు. (గంథారంభమున * అస్టానసంశ ష్ ” 

పాత్ర గలదు. నడుమ నసభ్యహోస్య (ప్రసంగములు జాలయగలవు. రచన 

ఏర్రసము గానున్న ది. తప్పూలు కుప్పలు, కవిచే నిది నాటకమని పెర్కొనం 

బడినది. (పదర్శనోద్దిష్టమెనది.  (ఇతండు నలచర్మిత యక్షగానము 

కూడ రచించినట్లు ఆం. వా. సూ. వలన జెలియుచున్న ది. కాని 

(గ్రంథ మలబ్దము.) 



144. పాలుట్ట లక్ష్మణకవి 

ఇతండాపస్తంబనూ(త్రుండు. మౌొద్దల్యసగో_తంంగు. సాపయ 

మంతి పాత్రుడు. వెంక మాంచా విచ్చయలప్పకుండు. స(యం| పకాశ 

(బహ్మాన౦ద న్యాముల వారి శష్యుండు. కర్నూ లుజిల్లా మార్కాపురం 

తాలూశా దిగువవాలెం కాపరస్తులు”, “వినుకొండ గవర్న మెంటు 

గరల్పుమూ-లు పాడ్మాప్టరు ” అని 1904లో మదరాసుజీన రత్నా 

కర ము. శా. లో. _బచురితమైన యీాతేని కంచేలో పాఖ్యాన యం గాం 

ముఖప[తేమువబన. 'దెలిసినది. అనలా. గవియు నప్పటివాండే యను 

టలో సంబెహములేను. ఆ కుచేల యక్షగానమున నితని పూర(పురచన 

ధ ర్నాంగద యత్షగానము పేర్కొనబడినది. (ఇదియు మొదట 

1904 లో జీ ర ము, శా. యందును విదప 19కికి లో వుదరాను 

చంద్రికా ము. తొ, యందును ముదితేము.) 

శెండు (గంథము లందును వస్తువు ప్రసిద్ధము. శెండును యక్ష 

గానము లనియు నాటకము లనియుం బేర్కొనంబడినవి. శెండిటను 

బామరజన మనోజ్ఞము లెన హోస్సీ (ప్రసంగములు గలను. చోపుదారి 

వాలకము గలదు. రచన యొక మోస్తరు. 

a a] 

149. పురాణం వచ్చయ్య 

ఇటీవలి నెల్లూరు మండల విద్వత్క_వులలోం | 

రొకరు. ఏరిది పుదూరు (చావిడ శాఖ. తలి దండ్రులు సావిత్రీ ల, 

నృసింహూులు, తాత ముత్తాతలు శేశవ కృష్థా ర్యులు. క. 



214 ఆంధ యక్షగాన వాజ్మయ చరిత 

నేలటూరి వేంకట రామాచార్యులు ఈయన 1871-1951 సం. ఈ 

నడుమ నుండ్న వారని ఏరి భాగి నేయులును, స్నుపసిద్ధాంధ చరి 

వాజ్మయ పరిశోధకులు నై న డాక్టరు (శ్రీ నేలటూరి వేకట రమణయ్య 
గారు. తెలుపుచున్నారు విచ్చయగారు వజయాళ్య చరి తాద్యనేః 

(పొఢ (పబంధములును యక్షగానములును రచించి యున్నారు. వీ! 

యం గా. కృతులు వా * 

మైరావణ చరిత్ర, ర్ట, అర్జున విజయము, 

౨. కపట వేశ్యా నాటకము. (సైంధవ సంహారకథ) 

క శళిచేఖా పరిణయము. 5. చితాంగీ సారంగ ధరమిః 

శీ యక్ష (పశ్నలు. 7. గారీశంకర సంనాదము. 

ఈ కృతులన్ని యు. (బసిద్దెతి వృత్తములు. కపట వేశ్యా నాట 
mn వి 

కమున మ్యాా(తేము కందుకూరు ర్ముదకవి నిరంకుకో పాఖ్యాన (పబంధి 

కథ [గహింపంబడినది. కవి తన కృతులను యక్షగానము లనియు, 

నాటకము లనియు యత్సగాన నాటకము లనియు వ్యవహారించెను, 

అన్నిటనుం రచన సలక్షణము సరసము నై నది. చక్కని (పౌఢిసారస్య 

ములు గలది. అన్నిటకు (బసిద్ల కర్ణాటక, హిందూస్తాన్ రాగ తాగ 

* ప్రచురణ వివరములు :-- 1, 2 -- ఉప్పల వీరన్న చే మదరాసు చండి కొ 

ము, శా 1911, 20, 24. 80, 1926, 81. 

ల ఓ. - యన్. వి. గోపాల్ అంకువో., మదరాసు, 1939, £5, 59 

ల్, 6, -- ఈశ్వరి అండుకో., మదరాసు, 1949, 1951. 

7. — (ఇది 1914 లో ము(ద్రితము. చూ. ఆం, వా. నూ) ము[దణ వివరములు 

తెలియన్ర, [గంథము లభ్యము కాలేను. (వీరి గ్రంథములలో వీరే స్వయముగా రచించిన 

పీఠికలు, (పచురణ క రృ (పళంసాత్శక పద్యములు, స్వవిషయ (ప్రస క్తియు™ 

గాననగును), క 
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ములలో డరువులు, ద్యిపదలు, పద్యములు, అర్ధపద్యములు మొ 

గలవు. కపట వేళా నాటక మున పార్శీడోరా గజల్శబ్లును, తేర దిిప 

దలును జావళీలును గలను. కశెేేఖా పరిణయము, యత (పశ్నలు, 

అగున విజయములందు డోరాలు (అ. ని న డోరాలతో పాటు రగడ 

లును) తజుచు. అర్జున విజయమునం దప్ప నన్నిటను నాటకీయత 

సమృద్దిగ నె గలను కాని సంధి వచనములు దజచు. సంవాద వచ 

నము లతి విరళముగాం (బయు క్షములు. కొన్నిట లేనెలేవు, కపట 

వేశ్యానాటకము రెండు ర్యాతుల కథ చి_తాంగి నాటకము ెండు 

భాగములుగా మాత్రము విభ క్షము. అర్జున విజయ మాఖ్యాన కై ల్రీ 

(వచురము. దీనిగుజించి చి తాంగి నాటకము చివర బచురణ కర్త 

వక్కణ యొకటి గలదు. __ * ఈగంథమున జంగములు, దాసరులు, 

మొదలగువారు. గుమ్మెట. వాయించుచు. వేవములతో నాడుచు 

(గామములలో కథను చెప్పి సంపాదనచేసి జీవించుట కనువుగా నుండు 

నట్లు (వాయంబడినది *” అని. ఇది నాటకమనియే కవిచే వ్యవహృత ము. 

అసలాయన తేన కృతులన్నిటి నమ్లే వ్యవహరిం చెనుగద. కాని యా 

డోరాలు, రగడలు నా నంధి వచన (పాచుర్వము నా కథా కథన 

ధోరణి మొ! విషయములు జూచినచో నత్యంతాధునికులై న వీరి 

కృతులమై నాధునిక నాటక (పభావమైన పడలేదు కాని హరి కథలు, 

జంగంకథల [ప్రభావము గొంత పడినట్టు దోంచుచున్నది. 



146. భమిడిసాటి అప్పకపి 

గావముకలొపనుు: 

కవి విశ-ఖ మండలమందలి గారపల్లి వా స్తవ్వుండు... భమిడి 
పాటి బుచ్చనామాత్యుని ప్మతు(డు,. లతని యతశుగానక్ళతి పారిజాతే 

మను సత్యభామ కలాపము, (ముుదణ:-- ఆర్ష ము|దాశాల, విశాఖ 

పట్టణము, 1906). ఇందుసత్వ భామా సం చేశ సందర్భమున ఆటను, 

కిటన్సు లెలు నీలు కవరు మొదలగు నాంగ్లపదములు (పయోగింప. 

జడినవి. కవి యాధథధునికుండనుట నిశ్చయము. ఈ| గంథము వజయ 

నగర[పభువున్కు పూసపాటి ఆంవ గజపతిరాజ ప్పుతు' జున్ను నెన 

వజయ రావు రాజు రాజ్యకాలమున గారపల్లీ మిరాళీదార న కావలీ ఏర 

భద రావుగారి కంకితేమెనదని (గంథస్థమైన యాధారము గలదు, 

విజయనగర (ప్రభువులలో విజయనావురాజులు నలుగురుగలరు గాని 
ఈయూనండ కాజు లిద్ద రే. ముడటీ యానంద రాజు రాజ్య కాలము కీ. న 

1757-1159. అతని వెనువెంట 1759 నుండి 1794 వణకు రాజ్యము 

చెసిన నాయ రెండన విజయరామరాజు కాని యీ గంథమునం 

(బయోగింషబజిన యాంగ్లపదములలో ముఖ్యముగా రైలు మొదలగు 
నవి పేరికాబము నాంటికి మన చేశమునం బొడ చూపుట కవకాశ మేర్ప్చడ 
పము, _ *ండవ చూనందనాజు రాజ్య కాలము 1879-1897. అబు 

పమ్మ్మట నతని వ త్తప్పుతుండె న నాల్లవ విజయరామరాజు రాజాయెను. 

(చమూ. 

రాజ్యారంభవశ్సరమగు 1897, (గంథ(పచుకణ వత్సరము 1906 © 

Pal జాగ్ డ్స్ట్రిక్టు గెజిటీరు). ఈ (గంథ మో విజయరామరాజు 

నకుమ రచింపంబడి యుండు ననుటయీ సమంజన మగును. 
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_ ఈ(గంథమంతయు భామకలాపము * బాణీ” నున్నది. పారి 

జాతవృ త్తాంతము మాధవితోడి సత్యభామ స్వపష్నకథనమున. నిమిడి 
పోయినది. చివర సవతుల కయ్యము గలదు. (గ్రంథము యత 

గానమనియుం బేరొ-నబడినది. లందు దరువులు, పద్యములు, ద్వి 

పదలు నొకచూర్హికయుం గలవు. సత్యభామ “ లట” రొకళకే. 

వచనము, అన్య భాహాపదముల పై. గవి జఆక్కువ మోజు కాని రచన 

సలక్షణముగా ససారస్యముగా సాగినది. 

గొల్లకలాపము: 

ఇతండొక విశాఖ మండల కవి. ఇంతకు మించి వివరము 

లెజుగరావు. ఇతని కృతి “ పూసపాటి వేంకటపతి భూనాయకో త్త 

మూంక్రితము ”. “వఏతత్క్మృతి నాయకళునిచే విశాఖపట్టణంబున = 

శ్రీ) శారదా మకుట ము_దాశ్షరశాలలో నచ్చువేయించి (ప్రకటింప 
_ బడియెో” నని ముఖపత్రము. (ప్రచురణ వత్సరము 1906. కవి యప్పు 

డుండినాండనుట స్పష్టము 

ఈ (గంథము మూడు భాగములు :-. మొదటి బెటుకల 
కలాపము, ఇంబెజుకత నూ(తభార పృచ్చితయె తమ జాతి వృత్తాం 

తము నుగ్గడించుటయు. దదుపరి “ చోడిగాడు ” (సింగడు: రాలా. 

నతనితో సంవాదము జేయుటయు విషయము -- శెండవది గొల్లకలా 
28 
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పము, గొల్లభామ పహోస్యగానిచెం బృచ్చిత యొ చల్చ గొప్ప నుగ్గడించు 

టకు సము[ద మధన కథ నాఖ్యానించుట యిందలీ వివమయము -- 

మూడవది కొండాయ కలాపము, ఇందు సుంకరి కొండయ్య గొల్ల 

భావముల సంవాదము, నామె యత్తగారు వచ్చి కొండయ్య 'బారియిడ్డ 

కోడలిని విడిపించుకొనిపోవుటయు విషయములు, ఇందు దరువులు, 

పద్యములు, ద్విసదలు, వచనములు, కం దార్థమును గలవు, రచన 

చక్క-నిది. 

145. వేదంభట్టై వేంకటరాయ కని 

జల [కీడావిలాసము: 

ఇతండు విశాఖమండల కవి యనుట తక్క_ నింజేమియు వివరము 

లెజుగరావు.  ఇతడుంను పూసపాటి వేంకటపతి రాజుకే గృతి నిచ్చి 
నాడు, ఈ రాజు రేగులవలస (గజపతినగరము తాలూకా; జమోం 

దారనియు నతని వంశవృ త్త మొక నీస మాలికలో నిందులలదు. 

(ఇతండే ఆ శెళ్ళ అప్పుయ గొల్లక లాపమునకును గృతిఖభ ర), ద జలక్రీడ 

విలాసము ‘ వతత్క్శాతి నాయకునిచే విశాఖపట్రణంబున @® వారదా 

మకుట ముదాతురశాలలో నచ్చు వేయించి (పకటింపబడియె.” (ప్రచు 

రణ సం, 1906. కవియు నప్పటివాండనుట స్పష్టము. 

సూత్రధారుడు కృతి నాయకునిం (బశంసించి క థా(క్రమ నిరూ 

పణము చేయుటతో నిందలి (గంథారంభము. త॥ అతడు వినాయకు 
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నితో సంస్క్భగేమునుం (బసంగించును. అతడు పాాణలను బలుక రించు 

టయ, సంధివచనములను గఛాను సంధాయన పద్యములను బరించు 

టయు నిందులాననగును. స్మాతేలు “ తెర బయలుచేటు దరువులు” 

గలవు, అందు. బాతలు స్యవిషయమును స్వయముగా. జెప్పుట కాన 

నగును. ఇది నాటకమని వేర్కొనయిడినది. ఇందు దరువులు, ద్విప 

దలు, పద్యములు సంధివచనములును గలను. ఎలుక త పాతకుం 

బన. క్షిగలదు. గృన్లుని జననము. బాల్య క్రీడలు, జల క్రీడలును నిందలి 

వివయములు. రచన చక్కని బే. 

149. గరి మెల్ల సంకటణజోగి 

వణుగోసాల నాటకము: 

కపి గరిమెళ్ల వేంకట మనీని. ఫృతు(డు. (గ్రంథము మా శేళ్ళ 

వేంగటాచలపండిశ [పభ పరిపాలితమైన కశింకోట (విశాఖమండలము ) 

జమిాలోని నరసింగపల్లి 'వేబుగోపాలున కంకితము, కలి (పోత్సా 

వాకుడు నరనింగపల్ని వా _సృవ్యుండైన మజ్జి వెంకునాయుడు. అతడే 

(గంథ (పచురీణక రృ. ముద్రణ విశాఖపట్టణము (శ్రీ శారదా మకుట 

ము. శా. లో 1906 లో జరిగినది. అనగా గవి యప్పటి వాడే 

యగును గదా. ఈ కృతికి ఛాగవతేకలాపము, పారిజాతము నని 

నామాంతేరములు. (ప్రణాళికలో రచనలో నిదియొక చక్కని 

శాముకలాపము,. 



150. బళ్ళ వ్ తారావురాజు 

రాధామాధవ నాటకము: 

కవి రుక్నాం౫ దసగో(తు(డు. బళ్ళ వే రాజుపుతు(డు. -వెంక 

(టాజు సోదరుండు. వూలపల్సి నివాసి. నరసింగ పల్లి మజ్జి వెంకునాయు 

నరు దృతీయ( భాతయగు పోత రాజునాయు(డు క లలి (వోత్సాహకుండు, 

'వెంకునాయుండీ (గంథప్రచురణక రృ. ముదణ విశాఖ శారదా మకుట 

ము.శొ, యందు 1906 లో జరిగినది. మణీ యీకవియు నప్పటివాంే 

యగును. ఈగంథమున నాయికవేరు మాజీనది కాని (ప్రియ 

యంతయు భామకలాపమునందలి బే. రచన సరనమైనది. 

నాన పుపననానా నాను నాలా నాననానాలునా. 

121. గరిమెళ్ళ వెంకకశుశ్వరళవి 

సము [ద మధథ నము: 

కవి విశాఖముండలము -చోడవరము నా _స్తవుడు. గరిమెళ్ళ 

వెంకటజోగికవి ( వేణుగోపాలనాటకక ర్త) పుత్రుడు. ఈసముద మథ 

నమునందలి దరువులచివర నరసింగపల్లి వేణుగోపాల ముద్రతో పాటు 
కశింకోట మా శేళ్ళ వెంకటాచల(పభువు, మజ్జి 'వెంకునాయుండు, నతని 

సోదరుల(ప్రశంస గన్పట్టుచున్నది. ఇదియు 1906 లో మజ్జ 'వెంకు 

నాయనిచేతీనే విశాఖ (శ్రీ శారదామకుట ము. శా. లోనే ము(దాపితే 

మైనది. కవి తాన్మీగంథమును శార్వరివై(త్రమున రచించితినని చెప్పీ 
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నాయడు. ఇది (క. శ. 1900 సం, నం బడిన శార్భరియనుట. నిస్సంశ 

యము. (గంథవివయము సమ్ముదమధథన కథను జల్ల నమ్మ వచ్చిన 

గొల భామ యాఖ్యానించినట్లు గలదు. (పకియ గొల్ల కలాపమును 

బోలినది. రచన చక్కనిది. సత్యభామా కృహ్వసంవాదమను పద్య 

సంవాదకావ్యము దశావతార జావళీలు ననునవి వేంక శుశ(రకవి 

కృృత్యంతరములు. 

1952. కీర్తి వెంకటరామకపి 

ఎలుకఅకథ: 

కవి నివాసము గొబ్బూరు. (విశాఖ మండలము నందలి అనకా 

పని తాలూకా). ఆప స్తంబ సూతుడు. కాశ్యపసగోతుయడు. అనంతే 

రామయ, కోదండ రామయ పాపన యనువార లతని విత్ఫపి తామవా 

(పవీతామవాలు. గురువు కీర్తి అనంతరామయ (తండ్రి !). -ఈడూరి 
(బహ్మాజి ఛందోగురువంట. కృతి భర్హయుం (బచురణ క_్శయు మజ్జి 

' ఇంకునాయుడు. (పచురణ వత్సరము 1906 * కాలా గవియు నప్పటి 

వాండనుట నిశ్చయము. 

ఇతని [గంథము రెండుభాగములు. మొదటిది సుజ్ఞాన బోధిని 

యను నెబుకత కథ. ఇంబదెజుకత పిండోత్పత్తి లతణము నుండి జీవ 

* ఇందలి 157-160 ఈ నలువుకు కవుల కృతులును మజ్జ ఇంకు నాయుని 

(పోత్సాహమున రచింపబడి యతని చేకశే మొదట 1906 సం. న విశాఖ పట్టణ 

మందలి (శీ శారదా మకుట ము. శా. యందొక్క_కే సంపుటము గా ముాపితము లై 

(పకటింపంబడినవి, ఇవి ఇంకు నాయుని చే. (బదర్శనకు నెక్కినవని వినుకలి, 



22 ఆంధ యక్షగాన వాజ్బ్బయ చరి[తే 

బ్రహ్మాక్యాను సంధానము వజకుం గల తీ_త్త గరహాస్యమును సంగ్రహ 

ముగా నుపన్యసించును. శెండవది వోడిగాని (సింగని) కథ. వాయ 

సింగిని వెదకుచు వచ్చును. పిదప వారిరువురి సంవాదము, ఇందు హాస్యం 

గాడు పాత్రలను బలుకరించుట కాననగును. ఇది యత్షగానమని 

పేర్కొనంబడీనది. రచన యొక మోస్తరు, (ఇందు పూర్వకవి స్తుతిలో 

రుదకవి వేరు గలదు.) 

జవత లు న సను ఇ 

1593. పరాశర౦ శేవూచార్వ్యులు 

తిరువుంగయాళ్యారు చరి త: 

(ప్రచురణ :- టి. చెంగల్వ రాయనాయుని మురవారి (పెస్,, 

మదరాసు, 1907) 

కవి నివాసము తెనాలి తాలూకా వేరుకలపూడి, వై ఖాన 

సుడు. భారద్యాజసగో(త్రుడు. ఫున్నమాంబా జో యాచార్యుల 

పుత్రుండు. తమ్మపూడి నివాసి సూర్యదేవర జోగయ యోోాతేని 

కృతి భర్త. కవి స్వయముగా (గంథారంభమున (బచురణ క ర్భలగు 

చెంగ ల్లరాయ (పభృతులను (బశంసించెను. కావున నితండు (గ్రంథ 

(పచురణ వత్సరమగు 1907 సం. న నుండెననుట నిశ్చయము. 

పన్ని ద్దరాళ్యారులలో నొక్రండగు తిరుమంగయాళ్యారు చరిత్ర 

మిందలి యితివృ త్రము. కవిదీనిని యతగానమనియు నాటకమనియు, 

'జీర్కొ-నెను యక్షగానములందువలె నిందు సంధివచనములు తేజచు ; 



ద్యితీయభాగము ల్రిలలి 

ఒకళ-వోంటెర ద్యిపదయుంగలదు. కాని యాథునిక నాటకమువలె నిది 

పాఠలవచన సంవాద(ప్రచురమెన రచన. దరువులు (హిందూస్తానీ 

రాగముల వాడక మెక్కు_వ), పద్యములును గలవు. రచన సరథమైనది. 

కాని తప్పూలు గలవు. (ఇతండు హరిశ్చంద యక్షుగానమును గూడ 

రచించినట్లు ఆం(ధ్రనాటక కళాపరివత్తు (ప్రకటించిన య. గా, ల పట్టిక 

వలనం బెలియనగును). 

154. ముండూరి సుబ్బరాయ కి 

సత్యభామా కల్యాణము: 

కవి కర్నూలుజిల్లా నందికొటూూ-రు తెొలూకా దుద్యాల 

నివాసి, కంసాలి. శాళికాంబా కాళిదాసుల పుతుండు. లమ్మమా 

సుబ్బయల పాత్రుడు. వేరమా వెంగయల (పపొతుండు. ఇతండు తన 

(గంథమును 1907 సం. న మదరాను (శ్రీ నిశేతన ము. శా. యందు 

ముద్రించిన మేనలూరి క్ష ఎ్రహ్షసామిని( (బశంసించినా(డు. కాన 

1907 సం. న నుండెననుట నిశ్చయము, ఐఇతండు తన కృతిని నాటక 

మనియు మహాపవ్రబంధమనియు. బేర్కొనినాండు. (వచురణక ర్రలు 

“ యక్షగాన కంపెని (జామా ” యనిరి, (గ్రంథము రెండు ర్యాత్రుల 

కథగా వభ క్రమగుటయు, దరువుల చివరము[దలు, సంధివచనములు, 

తెర ద్యిపదలు -మొదలగువాని యునికియు నిది యక్ష గానమనిపీంచు 

చున్నవి. వచన సంవాదములు మొ! సందర్భము లాథునిక నాటక 

(పభావ ఫలితములు గావచ్చును. రచన ముక మోస్తరు, 



1959. వద్ది తాతయ్య 

శశిరేఖా పరిణయము: | 

(ప్రచురణ: మా బేటి సన్యాసయ్య అండు సన్సు, రాజమండ్రి. 

1508, 1986) 

ఇతడు “ గోదావరీ తీరస్థితే కోనాల (గామ కాప౫స్తుడు. 

తద్ధాామ రిజల్టు స్కూలు పాధ్యాయుంయ,” ఇతని (పకి తామహూులు 

అయ్యన్న, నూక్రమాంబ. పితామవులు భూపతి సీతమాంబ, తలి 

దండులు భూపతి వెంకమాంబ. స్వస్థలము ఎర్న గూడెం తాలూకా 

వనపురము. “పద్భగర్భుని పాదభవండు” ఆపస్తంబ సూూతును. 

మార్మ్క_౦ండేయసగో(తు(డు. వంగిపురి వెంకటాచార్యుల శిష్యుండు. 

(గంథాది నితండు వచనమున నొక వి విజ్ఞ పిచేసి యుండుటయు (గంథాం 

తేమున నితడు ఎర్నగూడెము తాలూకా తవాన్సీల్లారు వై జర్సు 

అప్పా రావుగారికి. జెప్పిన పద్యములు, తల్లా(పగడ సూర్యనారాయణ 

రావు (వభృతులిచ్చిన సమస్యలను బూరించి చెప్పిన పద్యములు జూడ 

నితండాధునికుండని తెల్లమగుచున్న ది, 

తాతయ్య తన్యగంథమున అప్పప్ప కవి శళిశేఖా పరిణయ 

(ప్రబంధము ననుకరించినాండు. అతని స్వతంత్ర రచనయు సరసమైనది. 

తన కృతిని సాటకమని శే వేరొ-నినాడు. యతుగాన ఫక్కి నున్నది. 

దరువులు, పద్యములు, తీఅచు వ్యపదలు, ఏలలు, సంధివచనములు, 

సంవాదవచనములును గలవు. (రుక్షి క్. కల్యాణ య. గా. ఇతీని 

కృత్యంతర మని ఆం. నా, క, పరివత్తు పట్టిక. 



156, కాలం సిటి గురవయ్య 
అం 

కవి నెల్లూరు వాస్తవ్రుండు. బడిజ కులజుండు. ఇతని కృతులు 

చ్మితాంగి నాటకము, పురూరవశ్చ[కవర్సి జనన నాటకము (రెండును 

మదరాసు పమ్మి త్యాగ రాయాట్టిచే వారి (శ్రీ రాజరా జేశ్వరీ నికేతన 

ము, శౌ. యందు వరుసగా 1908, 1914 సం. లలో ముదిత ములు). 

చి కాంగి నాటకమున (గంథక ర్త సర్వ స్వామ్యుములును (బచురణక ర్వ 

కిచ్చిన ట్లాక (ప్రకటన చేసినాడు. అనలా నీతండు 1908 సం. న నుండె 

ననుట స్పష్టము. 

(గ్రంథ విషయములు :- (ప్రసిద్ధములు. రెండిటి దరువులు, 

ది(పదలు ((పావేశిక (ధువలు, తెర ద్విపదలు గూడ), కందార్థములు, 

పద్యములు, వలలు గొబ్బిపాటలు, సంధి వచనములును గలవు 

పు. చ జ. నాటకమున సంవాద వచనములును సకృత్తుగాం గలవు. 

శెండిట భటపా(త్ర (పవేశ (ధువ, తదుపరి కథానుసంధాయక ద్విపదల 

తోడను గథభారంభమగును. రెండును నాటకములనియీ చేర్కొనం 

బడినవి. కాని “బాణీ” యక్షగాన సదృతము ెండిటను రచన 

వేలవము, దోషయుతము, 

29 



1597. వినుకొండ కాళ కపి 

మా రు ండేయ విలాసము; 

((పచురణలు :- మదరాను ఉప్పల పరన్నశేస్టి. అంకు సన్సు 

1922. 3 

ఇతండు విశ్వక ర్వ్మకులజుండు. ఏరవూంవీకా తనయుడు. 

(గ్రంథము వోళపుర -నరసింవున కంకితము. ఇందు. గథారంభమున 

ఘటికుని (కటికము) మాటలలో “సై లెను” అను నాం్గ పదము 

(పయు క్షమెనది. కవి యాథునికుండే కావచ్చును. వి. కాళడాస 

కృతము మార్మ్క-౦డోయవిలాస మను యక్షగానము 1878 లోం (బచు 

రితమెనట్లు ఆం. వా. సూ, వలనం చెలియనగును. అది యీ కవిచే 

కావచ్చును. ఇతండు 1911 (పాౌంతమున గోనుగుంట వీర(బస్మము 

స్లువారు అండుకో, 1936) కుఈొ 

రచించిన శివరాను నాటకమునం * బూర్వక వుల స్తుతి క్రి * ఇప్పటి 

కవుల స్తుతి” కిల బిదపగల “ మృతకవుల స్తుతి లోల జేరొనంబడి 

నాడు కవి 19 శ. ఉ ఛా. నుండినాండని చెప్పవచ్చును. 

(గంథ విషయము (పసిద్ధము. కందు దరువులు, పద్యములు, 

ద్యిపదల్రు వచనములు మొ॥ వానిలో సంధి - సంభాషణలు శెండును 

గలవు, ఇది నాటకమని బేర్కొనంబడినది. రచన యొకమో స్తరు, 
అనుచితములు,  జవముత్కారానహములు నైన సందర్భములు చాల! 

గలవు, 



195. కొత్తూరు రంగనాయకమ్మ 

ఆండాభు చరిత: 

ఏతద్గ )౦థకర్తి యాచం చాటి (శనివాసాచార్యుల శిష్యురా 

లని మ్మూతమే యిండలి కొన్ని పాటలవలన చెలియుచున్నది. వర 

యూరు జియ్యరు తిరుపతి సంబంధురాలగు రామానుజమ్మ యనునామె 

రచించిన (శ్లిరంగనాథ పంగుణ్యు తృీరోత్సన యక్షుగానముచివర గంగ 

చి దను రంగనాథస్తుతి పరమెన యొక గయరచన చరమ చరణమునందు 

“ ఈచంబాటి | శ్రీనివాసాచార్ష కృపను - రంగదాసు శాలిని బోవరా” 

అనికలదు. రామానుజమ్మృ కృతి (పచురణకర్తి కొత్తూరు రంగనా 

యక మ్మ. ఆ తంగచిందులోం బేర్కొనంబడిన రంగచాను లీరంగనా 

యకమ్మ యేగావచ్చును. ఈరంగనాయకమ్ము గురువు అండాళు చరిత్ర 

కృతికర్సి గురువు నొక్క దే కావున నామెయు నీమెయు వొక్క దే కావ 

చ్చునేసూయను నూహ వొడముచున్నది. అగుచో, రామానుజమ్మ 
కృతిర రంగనాయకమ్మ మదరాసు శ్రీరామానుజ విలాస ము॥ శా 

యందు [917లో ము( దిపించి: (పచురించినది కనుకను, అండాళుచరి త్ర 

మొదట మదరాసు (శ్లీకురుమా క్తి (శ్రీనివాస ము. శా. యందు 

1907 లో మ్ముదితీమైనది కనుకను రంగనాయకమ్మ యీాశ తాచబ్ద్యా 

రంభమున నుంజెనని చెప్పవచ్చును. ఇవ్పటికిది యంతయు నొక 

యూహామా(త్రము. 

ఆండాళనంగా భూ దేవి యవ తారముగాం పెరియాళ్యారగు విష్ణు 

చిత్తునిపుత్రిగా, చూూడికుడు త్త నాంచారు లేక అముక్రమాల్యద గాం 

(సిద్ధి వడిసిన గోదాదేవి. ఆమెచర్మిత మిందువర్షి తము. ఇందాళ్యా 

రుల చర్మితముగూడం గాంత చెప్పబడినది. కొరవంజి పా(తకు 

॥ . 

iW ॥ 
. | జ 
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సక్రికట్లినది. [గ్రంథము యత్షగానమని వేర్కొనంయడినది,. అలతి 

పములున్నను రచన చక్క-నిది. ముఖ్యముగా నాండాళు పెండ్లి 

వేడుకల పాటలు ముచ్చటగా రచింపంబడినవి భక్తి శృృంగారములు 

బాగుగా. బోషింపబడినవి. 

(గ 

1209. కొండముది బంగారయ్య 

కవికాపురము గుంటూరుజిల్లా నరసరావువేట తొలూకా కొణి 

దెన సివారు రాజుపాలెము.. విశ్వబ్బాహణుండు, కాశ్యపసగ్యోతుందు. 

నాగమాంబా సుబ్బయల పుత్రుండు. ఈతని కృతులు వృ(లౌసుర 

మహారాజు నాటకము (గోపాల విలాస ము. శా., మదరాను, 1908). 

నతి చేఖా పరిణయము ( చేవానండ ముదణాలయము మదరాసు, 1920), 

రెండింటను నితండు ఫణిధవుసంగ, కందుకూరు రుదకవులను బూర 

కవులుగాస్తుతీంచెను. వృ. మ, నాటకమున ఇప్పటి కవుల స్తుతి ” 

యనుశీర్షి క క్రింద వెల్లటూరు శేపావభానులు, వడ్రైపాటి నిరంజనకవి, 
యలవ ర్హి ఆంజనేయశా చ నిరికొండ దశరభరామశా స్త్రీ, కోడియాల 

పపూరియాఖ్యుండు, కలగాని ఏరయాచార్యుండు, అడ్డాడ పీరభ్ళ దుడు - 

అను వారిని స్తుతించెను. ఇందలి యలవ ర్తి ఆంజనేయశా స్ర్రియే 

1908 లో (బచురితమైన యీ వృ. మ. నా. గంథపరివృ- ర్న. అనగా 

బంగారయ్యయు నప్పటివాండె యనుట నిశ్చయము. 

వృ.మ.నాటకము వద్లేశ్వరపుర వాసి మా ర్తి(మూర్రి?) రాజు శేఖ 

రార్యుని (పోత్పాహమున' రచింవంబడినది, ఇందు వృ తొసురవిజ్బృంభము, 
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వధము మహేందుని (పచ్చన్నత, నవమ నింద్రపదవి, అగస్త్య 

శాపము, చేవేం[దపునః[పతిన్ల - అను విషయములు వర్థితములు. ఇది 

మూడురా[తుల కథగా విభ క్షయు. నతి రేఖా పరిణయకృతి పోళ్చా 

హాకు(డు. చందవరవాసి పూసపాటి వేంకటరత్నము. శెండింటను 

దరువులు, ది(పదలు, పద్యములు, నర్ధపద్నములు, సంధి వచనములు, 

సంవాద వచనములును గలవు. వృ, ము నా. (గంథారంభమునం 

బోపుదారు, నసూూతధభారుల సంభావణగలదు. శ. ప. నా. (గంథా 

రంఛమున వే తపాణితో “ సభికులు *” (సామాజికులు) సంభాషించి 

నట్లుండుట విశేషము, రెండును నాటకములని వేర్కొనంబడినవి. రచన 

చాగుగనే యున్న ది, 

160. గోనుగుంట ఏఐ ర|బహ్మ ము 

రివరామనాటకముు: 

ముదణ :-- దుగ్గిరాల వఢైపాటి నిరంజన శాన్త్రినే - చబోధినీ 

ము. శా 1911. (వరివ్కుర్క :- కొండముది బంగారయ్య. 

ఇతడు గుంటూరు జిల్లా బాపట్ల తాలూకా సెదపాలెం (గావు 

వాస్తవ్యుడు. ఆదెమ, అమ్మయల పొత్రుండు. పిచ్చమ పున్నయల 

పుత్రుడు. మా రెళ్ళ సాంబయ శిష్యుడు. పూర్వ కవుల స్తుతిలో 

పీతండు బాణాల శరభేందుని,. కొమ్మోజి సోమనాథుని ఫణిధవు 

సంగ కవిని కందుకూరి రుద్ర కవిని గుత్తికొండ జనార్హనుని, విశ్వ 

నాభావ ధూతన్సు వేమనను బీర్కొ నెను. పోతులూరి విర బహ శ్రమును 
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స్తుతించెను. * మృతకవుల స్తుతి *” యను శీర్షిక [క్రింద కడియాల ఏపూరి 
యాఖ్యుని, వినుకొండ కాళిదానునిి కొడి శంకరాచార్యుని సరించను. 

“ఇప్పటి కవుల స్తుతి” లో అలవర్తి ఆంజనేయశా స్త్రీ, వజైపాటి 

నిరంజనశా (స్వే, సిరికొండ దశరధరామశా సే, అడ్డాడ ఏరభ్య దుండు, 

కొలగాని వీరయ్య, మచ్చా నుబ్బయాణార్యుడుు, వంగవోలు 

పిచ్చయ, కొండముది బంగారయ్య, చుండూరి సుబ్బయ సూరి మొ! 

వారిని బేర్కొనెను. ఇందలి వడైపాటి నిరంజన శా స్రీ, కొండముది 

బంగారయ్య లీ శివరామ నాటక ముదణ పరివ్కు_రణ కర్శలు. (పకటన 

సం. 1911. (గంథకర్త 1911 సం. న నుండెననుట నిశ్చయము. ( ఇతండు 
“మృత పండిత స్తుతి?” లో మార్లసహాచారి, వెల్లటూారు "జేపూవధాని, 

కనపర్తి బసవయ్య, కోడూరి ఏయ్యన్న, కొర్తుర్తి సర్వయాచార్యులు, 

కోనూకి పాపయ్క పులివ ర్తి పార్యతీశము, నూతలపాటి సుబ్బయ్య, 

శీ కోట్ల భాహ్యశారులు నను వారిని బేర్కొ నెను). వఏతత్కృతి 
(వోత్పాహకుండును, (బక టనక రయు గోనుగుంట కుమార స్వామి. 

గంథ విషయము నా (కీ. శ. 1811 _పాంతమున నెల్లూరు 
మండలమున విశ్య్శబాహృ్శ్ణ కులమున జనించి (నారదుయే యిట్లు 
శాపవశమున జనింశానని కట్టుకథ), మైహిక వివయవిముఖు? (డౌ తలి 
దర్శడులను విడిచి భె రవకోనలో. బనుల కాపరి వృ_త్తింజరించుచు శివుని 
కృపవలన జ్ఞానియె యాయన యా జేశమువలన గృహస్థాశ్రమము. న్వీక 
గించి వివిధవర్ణ ముల వారికి దత్తో పదేశకుణ. సర్వశాస్త్ర సమాధాన 
మను నొక మహ్మాగం౦థమును రచించి, అనుములకొండయందు సమాధి 
నందిన శివరావు (బహ్మేర్యద స్వామి చరిత్రమిందు వర్షి తము. ఇందు 
దరువులు, ద్యిపడలు (తెర ద్యిపదలుగూడ,), పద్యములు, సంధి-సంచవాద 
వచనములు, కందార్గములు, ఏలలు, దండకములు గలవు. [గంథా' 
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రంభమున( (బథమ పాత్ర (ప్రవేశము గూర్చి సభవారికి. జెప్పవచ్చిన 

భటుని సూతేధారుకు పలుకరించుట గలదు. ఇం దంక విభాగ 

ముండుట (రెండు) యొక విశేషము. కాని యావిభాగము సమంజసముగ 

లేదు. (గంథక ర్లచే నిది నాటకమని వేన్కొనంబడినది. నాట్యోద్దిష్ట 

మెనది, 

ఇందలి రచన :- అతి నిక్ఫృష్టముగా నున్నది. ఇది భాప్క భావ 

ములు, లతణము, శె లి మొదలగు విషయము లన్ని ౦టి నుచైెశించి 

యనచున్న మాట, ఎంతటి సహృదయున్నక్షైన నీ (గ్రంథమును 

జదువలగానే 

“ నాకవిత్వ మధ ర్మాయ వృతేయే దండనాయచ 

కుకవిత(ం పునస్సాతాన్గ్భృతి మావాుర్నణేపీణః ”” 

అను శ్లోకార్లము హృదయ గోచర మగును, 

(ఆం. సా. క. పరిషత్పట్టికలోని తపతీ పరిణయ య, గా. 

ఇతనిదే. అది 191కి లో నచ్చయినదంట. అలభ్యము). 

161. ఎల్లనూరు నరసింహ కవి 

కవి కొడిది కాపు కులజుండు, పాలాకుసగో(తు(డు, అశ్వత్థ రెడ్డి 

పౌత్రుడు. మంగమాంబా నరిసిరెడ్డ సుతుడు. ఇతని నివాస 
మనంతపుర మండలమున దాడిషతి తాలూకా ఇగుడూరు. 
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ఇతని య. గా. నాటక కృతులు కృషవ్ణవిజయము (1) సామి తి 

నాటకము (2, సెంధవ పరాభవ నాటకము (లే, రామనాటకము 

4), నూత్షురామాయణము(ర్ ). ఇందు. జివరి శెండిట నితండు వేముల 

పల్లె యక్షగాన కవి యమ్మనూరి వేంకట సుబ్బ మార్యున స్సుతించి 

నాయ. సుబ్బకవి 18 న. ఉ, భా. న నున్న వడు. (చూ, ఇందలి 104 

కవి చర్మత). నరసింహా కవి (గ్రంథములలో మొదటగా కృష్నపిజయము 

15914 లా (ప్రచురిత మెనద స ఆం. వా, సూ, వలన తలీయుచున్న ది. 

డాని నతయ (ప్రమాదీచ సంవశ్చేమున రచించితి నని చెక్చి నాండు. 

(ప్రమాదీచ 1914 లోయిడినది. కాగా వరసింవా కవి సుబ్బకవి చివరి 

దినములలో భాలుండజి 18 శ. చివరి పాదమున. గొ తీకాలము 

ని శతాబ్ది పూ ర్వార్థమున గొంతకాలము నుంజెనని యూహింపషందగి 

యున్న ది. 

ఇతని యక్షగాన కృతులలో ఇగుడూరుు చుక్కాలూను్కు గాండ్ల 

పాటి హరము్ముదలు గలవు. ఆ యూశ్లన్ని యును గవి యింటి చేరిటి 
ప్ 

* పె కృతులలో (1) (ర్) ఇగుడూరి హరి కంకితములుూగా నరన వేంకట 

భొట్లను నాతని (వోత్సాహమున రచింప డినవి. (1) ఒక ముద్రణ :-- సి.వి. కృష 

బుక్ డిపో, మదరాసు, 1949 

(2) చుక్క_లూరి హరికంకితీము. కతి (వోత్స్చాహకుండు (గంథ కర్న పెద 

తండి కొడుకగు ఎల్లనూరు నరసింహా రెడ్డి. బరూరి వారి (పచురణ, మదాసు, 1987, 

(కి) గాండ్లపొాటి హరి కంకితము. కృతి (పోత్సావాకులు దబ్బర కొండయ, 

చేశెడ్డి చాలయ్య, దుబ్బ నాగిరెడ్డి : వీ, వి. కాం బుక్ డిపో (పచురణ వా 1954. 

(క) ముదాసులోే 1988 లో బరూరి నారిచేతను, 1947లో ఎన్.వి, 

గోపాల్ అండుకో వారి చేతను (బచురితము, (ఇందిత. డప్పు కవిని కంకంటి పాప 

రాజ కవిని స్మరించి యుండుట విశేషము]. 
టా 

(ర్) మదరాసు బౌడన్ _పెస్ ముద్రణ :-- 1926: బరూరి వారి ముద్రణ 

1941. 
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యూరును దాడిషతి తాలూకాలో. గలవు. నితని కడమ కృతు 

అన్నియు "బెర్కానంబడినవి, ఇతండీ నాటకముల నె కాక్ష మయూరధ్య్వజ 

చర్మిత్క సత్యభామా వివాహము వెంక్రకేశ్వర భ కృవిజయము నను 

మూడు హరికథలను రామశతకమునుగూడ రచించినట్టందు చెప్పు 

కొనెను 

నరసింహ కవి నాటకము లన్నియు. (బసిద్దెతివృ_త్రములు. 

కృష్ణ విజయము నందలి కథ కంస వధము. రామనాటకమందలిది కుశ 

లవ కథ, సూత్ము రామాయణమున బాలకాండముదక్క6 గడమ 

యెదుకాండలు “ అంతయు నొకరా(తి కథ మొనర్చి ” రచించినాడు. 

అన్నిటను వివిధ రాగ తాళములలో దరువులు, ద్విపదలు పద్యములు 

(సంధికిగాడ), సంధివచనములు వచనపచురముగా. చ్మోతేల 

సంవాదములును గలవు. అన్నిటను రచన సలత్షుణమైనది. మిగుల 

చక్కనిది, అందు (క్రమ పరిణతి గోచరించును. అన్నియు నాట్యోద్ది 

షములై నవి నాటకములని వేర్కొనంబడినవి, (ప్రదర్శనముల కెక్కి 

రాయలనీవులో లేపాశ్సీ నాటకములు, వేములపల్లె నాటకములవలె 

ని నరసింహ కవి నాటకములును తౌడిషతి నాటకములని వేర్వడసినవి. 

162. పరంసరగ౦ండ ఓటబుళరాజు 

ఆహా పరిణయము: 

ముదణ వలా వెస్టు వార్డు అండు కో మదరాను 1916 (గంథ 

పరివ్క- ర్త - ఉవేంద (శ్రీరామరాజు) 

కవీ నివాసము వెంకటాంపలై (అనంతపురము తాలూకా). 

భార్ల్షవసగో(త్రుండు. కీబరాజు పుత్రుండు. ఇతండు (గ్రంథ (పచురణము 
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నకు సాహాంయ మొనర్చిన వంక దాచ రోనన్న సెట్టనిం (బశంసించినాయ- 

(ప్రచురణ సం 1916 కావున నప్పటివాడే. (గంథము నాటకమని 

చేరొ-నణబడినది. రచన సమకాలిక య. గా. నాటకపు ఫక్కి_నున్న ది. 

వచన (పచురముగా+ బ్మాతల సంభావణలు గలన్ర. శైలి నాతి 

(పౌఢము నాతి వేలవము. శ్రీకృష్వ తక మితని కృత్యంతేరము, 

వా లంద... అ 

162. ఊఉ పెం|ద శిరావమురాజు 

రుక్మిణీ పరిణయము: 

(ప్రచురణ కర్త ఫా (గంధి విరాపాశు సెట్టి, వెంకటాంపళ్సై, 
నం. తేలియదు. ' 

తి తా. అనంచతేపుర మండలము. 
అ 

కైవి నివాసము కొల్హుమడ (గు 

భార దా(జసగో తుడు. సుబ్బవమా తిప్ప రాజుల పౌ్యతుండు. 

రామాంబా తిరువతిరాజుల ష్మత్రుండు, [గ్రంథము నచ్చు వే ముంచిన 

(గంధి విరూపాక్ష పెట్టి (పశంసను జేసియుండుటచే నితం డాధునిక( డనుట 

స్పష్టము. ఇతండే పూర్యో కృమైన మాసరగండ ఓబుళరాజు ఉపా 

పరిణయము 1916 నం. వాటి మ్య్ముదణము నకు. బరిమ్య్మ ర్ల. అందుచే 

నితీయ నష్పుడుండిన వాం డనుట నిశ్చయము. ఇతండు కవి స్తుతిలో అప్ప 

కవిని కంకంటి పాప రాజును కిడాంపీ రాఘవాచామ్యన్సి యమ్మ 

నూరి వెంకటనుబ్బకవినిగూడం జేర్చియుండుట విశేషము. (సుబ్బ కవి 

(పశంసాన్మాకముగను కుక్రవ్ నిందాపరముగను నిందున్న ెం డుత్సల 

మాల పదృము లెల్ల నూరు నరసింవాకవి రామనాటకము, సూత 
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రామాయణములందు యథా తథముగం గ స్పట్టుచున్న వి, ) కబుళ 

రాజు ఉమా పరిణయ ముఖప(తమున ఏ శ్రీరామరాజు రుక్ష్మిణే వరుం 

తలా సరిణయములను గెండు [గంథములను రచించినట్లు గలదు. కాని 

రుక్షి ణీ పరిణయ మొక్క కే లభ్య మెనది. 

(గంథ విషయము. | పసిద్ధము. ఉపోడ్దాత ద(పద, నటీనట 

సంవాద రూప (పన్తావవ, చోచ్చారి రాకలతోం గళఛారంభము, ఇందు 

కందార్లము లెక్కు_వ. పదములు, దరువులు దింపదలు, కాలంది 

పద్యములును గబన్ర. సంధివచనములు, కొద్ది సంవాద వచనములు 

నెక్కువ. (గంథము నాటక మని వేక్కొనంబడినది. నాటకీయత 

యెక్కువ గలదు. రచన యొక మో _స్తరు. 

164. తంగుటరారు వెంకటరామయ్య 

పద్యావ తీపరిణయము': ' 

(ప్రచురణ :- అమెరికన్ డై మండు (పైన్, మదరాసు 916. 

(పచురణ కర్త :- వంకదార రోశన్న. పరిమ్మ_్త కిడాంబి 

రాను వాచార్యులు) 

కవి అనంతపురం తాలూకా వెంకటంపల్లె నివాసి. వై ళ్యుండు. 

వరడాంబా తిప్పయ్యల పుత్రుండు. మాల్యనంతం వెంకటాచలమయ్య 

శ్ష్యుండ ం పూర క్ష్యమెన ఉ వంద (శ్రీరామరాజు ఉమాపరిణయము 
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నందు. బేర్కొనంబడిన కిడాంబి రాఘవాచార్యుండీ (గంథ పరివ్కృ_ ర్హ 

(నీరామరాజు 1916 [పాంతమువాండు. ఈ (గంభథము (పేచురణ సం. 

1916. _ కావున నీ వెంకట రామయ్యయు నప్పటి వాండే యగును. 

(ఈ [గంథము చివర విడి రచనలు కొన్ని గలవు. అంచు. (బచురణ 

కోర (ప్రశంస గలదు. యమ్మనూరి వెంకటసుబ్బ కవి వేరును (బస క్ల 

మెనది.) 

(గంథ విషయము :- వరాహ ఫురాణో క్ర (పకారము పదా 

వతీ వేంక కేశ్ళరుల పరిణయ గాథ. ఇందు పదపద్య ద్విపద కం దార్హ 

ములు గలవు. సరళమైన వచనములో సంవాద శైలీ (ప్రాబల్య ము గల 
(గ్రంథమిది. (గంథారంభమునం జోపుదారి రాక, పదముల చివర 

ముద సాధారణ విషయము. నాయకుడే నాయిక కడ శటుక చెప్ప 

బోవుట మొక విశేషము. [గంథము యక్ష గానమని వేక్కొ నంబడినది. 

రచన నిరాడంబరము, సనవసము నె నది 
hh 

a] 

169. ముడుంబై అలమేల్యంగతాయారమ్మ 

ను లా సిక ల్యా అఆ ము: 

(ముద్రణ :- వాణీ ము. శా. బెజవాడ, 1917) 
ఈమె శకౌళికగోతేజ. నరసింవా ేశికుని శిమ్యగ రాలు. 

(గంథాంత ద్విపదలో సీమె వీఠికాపుర కుంతిమూధ వస్వామిన న్మరించి 
యుంకుటచే గోదావరీ మండలవాసిని యని తోంచును. ౫[ం౦ఖాొ 
రంభమున స్వయముగా నొకవచన వీఠిక వెలయించి యుండుటచే నీమె 
యాధునికు రాలని చెప్పు వచ్చును, 
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సుల్తానీ కల్యాణమనలా నిందలి యితివృ తము వై స్లవగాథ 

లలో గడు[పచారమందిన బీబినాంచారికథ. ఈకథ కాకర మాభార్య 
నూ క్రిముక్తావళి. సురతాణి కల్యాణము వేరం గ_ర్హృతగమెటుగ బడని 
యింకొక యశుగానముగలదు. డానిని చాను జూచినట్లు చెప్పినదీమె. 

ఈమెరచనయె మే ల్లరమెనది. ఇది తాళ పథానములై న దరువులు 

(పచురముగాం లరచన. ఇందు దింపదలు, నీసములు, కందములు 

వలలు, లాలి, అర్హ చం(ద్రక లు, ధ వళశోభనములు, సంధి వచనములు, 

గలవు, యతగానమని వేర్కొనయిడినది. 

వాలకం కావునా పాలలా? 

166. తిరుఐధీ చెంచు సుబ్బదాను 

ఉషా పరిణయము: 

((వపచురణ :- వి. వి నాయుడు అండు సను, నెల్లూరు సం 1) 

కవి నివాసము “ నెల్లూరుజిల్లా వేంకటగిరి సంస్థానము ఇలాకా 

కొచ్చెర్ష కోట చె తేలిదం[డులు వరణత్రీ వేంకటరామాఖ్యులు, 

గురువు ముసలయాశారి. కృతిభర్శ నెల్లూరుజిల్లా పొడిలితాలూకా 

భల్హాయపురి వాసి పొతకమూరి లవ్లీ శ్రనరసింహము.. ఈకృతియందలి 

దరువులలో వల్లాయపురి కోదండరాముని ముద్ర యుండుటచే దీనికి 

వల్హాయపురి ఉపాపరిణయ మనియు. బేరు. ఈ కవి సారాయణతత్వ 

విలాసమను నింకొక యతక్షగానమును రచి"*చి నట్లును నది 1918 లో 

ముదితేమైనట్టును ఆం. వా. సూ. వలనం దెలియుచున్నది. అది 

|. 
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యలభ్యము. ఈయుపాపరిణయము పింగళ వె శాఖమందు రచింపబడి 

నట్టు (ప్రచురణ కర్తలు తెలికినారు. 1917 వింగళ. కవి యీాథ తొట్ట 

వాడే యెయుండును, 

ఉహాపరిణయకథ (పసిద్గ మైనది. ఇందు దరువులు పద్యములు, 

నర్ధ పద్యములు, సంధి-సంవాద వచనములునును గలవు. (గంధము 

గేయ (పబంధ మనియు నాటకమనియు. బేర్కొనండినది. రచన 

సరళ (గాంధికములోం జక్కొ-గనే సాగినదన వచ్చును గాని యక్షుం 

తవ్యములగు దోషము లనేక మున్నవి. 

167. మరుధూరి తాతాచార్యులు 

ఇతండు గుంటూరు జిల్లా నరసారావువేట తాలూకా వేమవధ 

రావ నా _స్తవ్వుండు. భార ద్యాజసగో,_తుండు. మరుధూూరి వేంకటా 

చార్య పుత్రుండు. వ్రశని క్భతి “పారిజాతం బను (శ్రీకృష్ణలిలా విలాస 

నాటకము”. కవి పెట్టిన వేరటే కాని యిది (శ్రీ సతగిభామా మనోల్లాస 

నాటకమనువేర 1919 లో నరసారావువేట రాజ్యరమా ము. శా, 

యందు ముద్రిత మైనది. కృతిపతియైన జుజ్జూరి అదినా రాయణ (వేమ 

వరవాసి! యే మ్యుదణ సహాయుండని ముఖప్మత్రము. అనయా? కవి 

1919 సం. (_పాంతముననున్న వాడని నిశ్చయముగా? జెప్ప వచ్చును, 

ఈకృతీయందు నంది తిమ్మనగారి పారదిజా తొవపహారణ (ప్రబంధ 

(పణాళికయే పాటింపంణుడినది. రచనలో? దదను కరణమును గలదు. 
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ఇందు దరువులు దింపదలు (పాతీలు తెరవెడలు సందర్భ ములందును), 

పద్గుములు కందార్షములు, సంధివచనములును గలను. “వేప్పుదారు 

చేక్ష “కట్టియంి? పాతేగలదు. రచన నిర్దుష్ట ముకాదు గాని యొకింత 

సరసమెన బే, 
చాలా 

165. ఏణ సుబ్బరాజు 

గాజుల పెండ్రూరు శేషగిరిరాజు 

కుశ అవ నాటకము: 

పఏిణె సుబ్బరాజు మనుమండు జేషగిరిరాజు ఏరు మాగధ 

కులజులు (భ(టాజులు). సుబ్బరాజు తండి చన్నవరాజు గురు 

వులు చదలువాడ నృసింహాచార్యుండు, రమణాచార్యు జు; సుబ్బ రాజు 

సంతే వేలూరువాసి. (ఈకృతికి సంత వేలూరు కుశలవ నాటకమనియే 

వేరు; రామనాటకమని నామాంతరము). శేషగిరిరాజు "ెండ్లూరు 

పురవాసి. ఈ శేషగిరి రాజు మేనల్లుడై న కోడూరు సుబ్బరాజీ (గంథ 

స్వాతంత్ర్రమును కడూూరు చెంగల్వ రాజుగారికిచ్చినట్లు చెంగల రాజు 

గాం 1922 సం. న మడరాను సరసా ము, నా, యందు ము(దింవించి 

(ప్రచురించిన (ప్రతిమోాందను, చెంగల్వ రాజుగారి నుండి (గంథ స్వాతం. త్య 

మునుబొంది 1981 లో వమువశాను వెస్తు వార్డునారు ప్రకటించిన. (ప్రతి 

వోూందను గల ముఖప(త్రేములవలనం దెలియుచున్న ది. (రెండిటను శెండవ 

పుటలో స్మి గంథ న్యామ్య(ప దాన (పశంసాత్నక మగు నొక నీస 

వమూలికయుం గోడూరు సుబ్బరాజు కృతిముగాం గన్పట్టును. కాంగా 

(గంథక ర్త లిరువురు సశ తాభ్యారంభమున నుండినటు (గహింపవచ్చును. 
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(గంథవిషయము :- (ప్రసిద్ధము. ఇందు జై మిని భారతక థా 

రీత్ (గహీంపంబడినది.- ఇందలి దరువులు, వివిధ ప్రసిద్ధ రాగ తొళము 

లలోనున్నపికాక తాళ్ళ పధథానములును గొన్ని (క్రొ త్తవకువులును 

గలవు. ద్విపదలు పద్యములు, కం దార్థములు, కొలది వాటి చిన్న సంధి- 

సంవాద వచనములు, రంకు చూర్ణిక లు, నొక్కెక జూవలి రగడ, 

గొబ్బ, నలుగు లాలు జోలపాటలును గలవు. రచన పాదయంగ 

మముగా నున్నది. ఇదిో అటు రాత్రిళ్ళ నాటక మునకును, బొమ్మలాట 

కును ఉపయోగ ముగా ” రచింపంబడనదని ముఖప్మతమున. గలదు, 

(గంథారంభమున గటిక్రము వ్యాతేకుముందు వినాయక తీదర్చక వాత 

లను గూడ కవి (ప్రవేశ పెట్టియుండుట విశేషము. 

ప 

169. కాకరపర్తి నృసింహకవి 

సంగీత సారంగధర నాటకము: 

((పచురణ : - ఆర్. సంజీవిరావు అండ్ సన్ వారిచే (శ్రీరామా 

విలాసము. శా., విజయనగరము, 1927, 

కవి గుతించి విశేషము లెవ్వియు. 'దెలియవు. కృతిపతి పొబ్లా 

పెదచ్చనార్యుండు. ఈగ ౦థ (ప్రస్తావనలో విదూపక (ప్రసంగమున 

య బోయర్సు యుద్ధము ” శశ క్తినచ్చినది. చరిత (పసిద్దములై న 
ఆఫికాబోయరు యుద్ధములు క్రీ. శ. 1877 - 1902 నం. ల నడుమజరిగ 
నవి. -ఈకృతి ప్రచురణ వత్సరము 1927. కవి 19౮0 - 1927 నడువు 

నుండి యుండును. 
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(గంధ విషయము (పసిద్ధము. రచన చక్కొ-నిడి. ఇది * నాట 

కము యతగాన శృంగాటకమ్ము” అని కవిచేం బేర్కొనం బడినది. 

ఆశ్చంగా టక శబ్దము సార్థక మగునశ్లే యున్న దిందలి రచనా పక్రియ, 

(పారంభమున సూ. తథార వీదూవకులచే సలశత్షణముగాం. (బవర్హింప 

బడిన [పసావనయు. గలవు. (గంథమధ్యమున వీదూవక (పసంగము 

లున్నవి. (గంథ మెదంకేములుగను నంకములు తిరిగి యనేకరంగములు 

గను విభాగింపంబడినది, ఇందు నంధివచనములు లేకుండ ముఖాముఖగా 

సరశశె_లిలో వచన (పచురముగాం బ్యాతల సంభాషణలు, స్వగతే 

ములు, నేపథ్య(ప్రసంగములు, పాత్రలు నూటిగాం (బవేశించు పద్దతి 

(ఒండు రెండుచోటుల(డక్కొ_ )యుం (బసిద్ద రాగ తాళములలోం బాటలు, 

పద్యములు వచనములు నొక్కొక్క చో దిపదయు  రగడయుం 

(బయు కమైనవి. ఇదియంతయు సంస్కృతే పాశ్చాత్య నాటక ఫక్కి-క 

లకు నడిమి వాటముగా నడుచుచు ధార్యాడనాటకపుం బోకడలుగూడ 

సంతరించుకొన్న నాంటి ధర్భవరము కృష్ణమాచార్య (పభ్ళతుల నాటక 

ముల రచనాాపక్రియకు దీటుగా నున్నది. కాని యత్న్షగాన (ప(క్రియతో 

నెట్టిపోలికయు గానరాదు. (గంథక_రయే స్వయముగా యక్షగాన 
మనియు. 'బేర్కొనియుండుటచే దీని కిచటం (బస క్తి కలిగినది. 

న. 

170. ఎన్. వెంకటరామయ్య 
ఇతడు సత్యనారాయణ (వతమను యక్షగానమును రచించె 

ననియు నది బెజవాడ వాణీ ము(దావర శాలలో ముదితమై 

వేద్ 4-8-1984 న నితని చేతనే (పకటితమైన దనియు. దెలియు 
చున్నది. (గంథ మలబ్దము. (ఇతని నివాసము చినయనమదలయని 

తెలియుచున్నది.) 

dl 



171. శ్ర రాజొ వెంకటా ద్యస్పారావు 

బహద్దరు 

ఏరు ఉయ్యూరు సంస్థాన (ప్రభువులు, సాహితీ వల్లభులు, వీరు 

1943లో కొండపల్లి ఏీర వెంకయ్య (రాజమండ్రి సమూలముంగా (బచు 

రించిన తవు శ్రీకృవ్వలీలా తరంగణి - యాం(భానువాద [గంథము 

చివర స్వవిషయము నుటంకించుచు నందు “కాకతి రు డదాంబకథ యత్తు 

గాన (ప్రబంధ కోభలయాందు పరచినాండి” ననియున్నారు. చేమ 

తరంగిణి యనువాద కాలమును “*ఐదువేలును నలువది యెడవ కలి 

కారణాబ్బముి గాం బేర్కొనినారు. అది (కి. శ. 1944. కాకతి 

రు దాంబక థ యంతకుముం చే రచింపబడిన డన్న మాట. ఇట్లు చరిత్రే 

(పసిద్ధులగు వ్యక్కు ల జీవితోదంశములును యశుూాన కావనవస్తున్ర 

లగుట యొక విెశేవము. ఈ రు[దాయబ య. గా, ముదిత మెనదంట: 

కాని లభ్యము కాలేను. 

172. బళ్ళ రామరాజు 

శ్ర కృష్ట లీలలు: 

((పచురణ : కాళహస్తి తమ్మారావు అంకు సన్సు రాజమం వారిచే 

తొమ్మిదవ కూర్పు, 1945) 

కక రుక్నాంగదసగోతుండు, రాజమాంచా నీ తారామరాజుల 

ఫ్నతు(డు., బళ్ళ నీతా రామరాజు వూూలపల్లీ రాధామావవ నాటకన్ ర్త 
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అతు [క్రీ శ, 1906 సం. న నుండినట్లు నిశ్చితముంగా చెలియవచ్చినది. 
(చమూ, ఇందతని యుదంతము, నం, 150), అతని ఫ్పతుడై న యోాతేం 

డీశ తాబ్టి పూ ర్వార్ల ము నందుండె ననుటలో వి(పతిప త్తి లేదు. 

ఇతని (గంథము పలు చిన్నచిన్న రంగములుగా విభాగింపంబడి 

నది. కృష్ణజనరాదిగా నుగ నేన పట్టాభిషేకము వలుకుగల భాగవతకథ 

లోని ముఖ్యాంశము లౌెక్కొాకరంగమున నొకటి మిక్కిలిసరగహ 

ముగా. జెప్పంబడినవి. (పతి సన్ని వేశమును బెాతముఖముగా నాట 

కేయముగా. (బవ ర్తితమెనది. అంతయు సూటిమైనపద్దతి. కీర్తనలు, 
వచనము, పద్యములు నిందలి రచనాంగములు, అన్నియు. "చాత్ర 

సంవాదాత్శః ములే. వర్ల నగాని కథనముగా$ లేవు, రంగృప్రయోాగ 

సూచనలు, వ్యాతావజ్ఞాసూచనలు, మొ! గలవు, ఇది యాధునిక రంగ 

స్థలనాటక ప్రక్రియ కతిసన్ని పితముగా నున్నది, కాని కవి గంథాంత 

గద్యలొో దీనిని “ యత్షగాన [పబంధ ”? మని పేర్కొ నియుంటచే నిచట 

జేర్చవలసి వచ్చినది. 

189. మాడ అప్పలన్యామి 

రామదాసు నాటకము: 

(ముద్రణ :- నేవనల్ |ప్రిటింగువర్యు, యలమంచిలి. ) 

(1950 ) 

ఇ్రతేడు నాగమళ్ళ గో(తమువాండు. మామిడివాడ శివారు 

క లవలపల్లి (విశాఖవుండలము యలమంచిలి తాలూ కా) (గ్రామస్ట్థుండు. 
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గొబ్బూరునివాసియగు క్ర్చి "వెంక టరామయన్ష పంతులుగారి శిష్య (డు. 

ఈజీ రి వెంకటరామయ్య ఎజుకలకథ అను య. గా. నకు ర్శ. ఈయన 

1906 సం. న నుండినవాండని నిశ్సయింపం బడినది. (చూ. ఇందతని 

యుదంతము నం. 152). అతని శిష్యుండగు అప్పలన్యామి "తా సీ కృతిని 

సర్వజిన్నా మవత్స రాపాఢమున రచించినట్లు చెప్పినాండు. ఇది 1947లో? 

బడిన సర్వజి లే కావచ్చును. అప్పలస్వామి యీ శతాబ్ది పూర్యార్గమున 

నుండినవాండనుట నిశ్చయము. (ఇప్పూడుకూడ నున్నా డేమోా !) 

(గంథవిషయము :-- (పసిన్షుడగు భ(దాచల రామదాను చరి 

(త్రము. యమగానమని వేర్కొనం బడినది. ఆ (పక్రియ సమ్ముద్ధిగా 

నున్నది. విశేషములు లేవు. రచన “నా కోవితమధభర్మాయ... ) అను 

న్లోకమును జటున శిలయింపం గలటిది. 
అ రి ఈం 

జ ఫి 
దు —2 

174. నల్లమిల్లి బసి వి రెడ్డి 
ఈయన జీవత్కవి. జననము 80-9-1897. నివాసము తూర్పు 

గోదావరిజిల్లా రామచం[(దపురం తాలూకా రామువరము. రెడ్డి 

కులజులు, సిరిపాలగో(త్రజులు. త ల్లిదం్యడులు బుల్లెమూాం బా బాపిరెడ్డులు. 

ఈయన ఆంధ వాంతమున పారికథకులుగా సుప్రసిద్ధులు. హరికథా 

ఖ్యానమునం టే కాక రచనమునందును నిష్ణాతులు, బవాు (గంథ 
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క రలు,* భారత రామాయణ భాగవచములు మూడింటి హరికథా 
జాని 

మాప పరివ క్ల్షనమాల నతిసమర్గ ముగా ఒక్క-చేతి మూందుగా నిర్వహిం 

చిన నిపుణులు. ఇవికాక భ్కవిజయము, జాతీయభారతేము (గాంధి 

చరిత), శశిరేఖా పరిణయము, వేమన చరిత్ర నో _స్తసీనదీ మాహా 

తృము నను వారికథలు, (శ్రీకృష్ణ నై శవము (కంసవధ), (పహ్లాదచర్నిత, 

కన లవ, మైరావణచరి.త మొదలగు యక్షగాన పాయ నాటకములును 

రచించియుండిరి. వీరి రచనలలో [శీమ్మ డామవర రామాయణము 

(వట్యా-౦డలు - మూడు భాగములు) యతు.గానపబంధముగా (గ్రంథ 

క ్రర్తచేం 'బేర్కానబడినది. కాని గంథముంకే యుం (బసిద్గరాగ కాళము 

లభో తొవాఠాలుు, భజన కీ ర్తవలుగన్వు నడుమ నడువ చిటివాటి 

వచనములతోను నిండి యున్నది, అయితే వందు సంవాదశే లీ 

(పాచుర్యముతో నాటకీయత (పస్స్ఫుటము* నున్నది. ఇది భజన 

సూటములందు నితాహార్యకముగ నే ఆయా కథాప్నాతేముల (పాతి 

నిధ్యము వహించిన భక్వలవే నాటక్టీయముగం బలుతేడవులు (వవర్హిశ 

మెనది. ( యతుగాన (ప్రడర్శనలం దిట్టి వింత సఇపడాయ మొకటి 

కన్నడ దేశమున నున్న శని సన్నగా వింటిని). అంధ చేశమునందును 

సీ యాధునిక కాలముననే యిట్టి గంథములు గొన్ని బయ ల్వెడలినవి, 

అవి అన్య(త్ర (ప్రన క్షములు. యక్షగాన పరిణామ చర్మిత్రలో నిదియొక 

ముఖ్య ంథ (పచురణ వివరము : 1) శ్రమ డామవవర రామాయణము; 

2) నీ మ ద్భారత వీర చరిత్రము (హరికథ) _ నాయకరము మేరీ ముుదాష్షరళాల, సం, 

వరుసగా 1926-27; 1940. (8) మెరావణ వర్యితము, (ఓ) సంగీత భ క్లరామడాసు 

(య, గా. నాటకములు లేక నాటకభజన క్లీ ర్లనలు), (ర్) వేమనయోగి చరిత్రము 

(హరికథ) - రామచం[చవురము (శీ వాణీ ము. శా. సం. వరునగా 1928, 1928. 

1982. (6) జాతీయభారతము -- యు, ఎన్. ము, శా. మారుపేరు, 1950. గి 

భాగవతేము హరికథ మొ॥ కొన్ని అమ్ముదితములు ). 
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యపూర( విషయము. ఈపివయము, ఆదిభట్ల నారాయణ దాసాదుల 

వలె ఏరును హరికథలను యత్షగానములుగా వ్యవహాకెంచిన విషయము 

నసలు యక్షగానోశ్చ త్తి చరిత మునుబట్టి యంత సమంజనములుగా 

దోయక పోయినను యశ్షగానమునకును హారికథలకు నీ భజన 

నాటకములకును జన్వజనక భావ సంబంధము లేకపో బినను (షక్రియలో 

దానికిని ఏనికి వే కొంత యో సాదృశ్యము (సంగీత నాటకీయతల స్థిత 

తమునందు) దోచి పండితులెన యా సెద్దలట్లు వ్యవహరించి యుండు 

టను గేవలము గాదనలేము. ఈవిషయమును గూడ బహుముఖ 

చ్మితమైన యకుగాన పరిణామచరితలోనాక మెట్టు (బహుశః చివ! 

మెట్టుగా (ఇప్పటివుట్టున్నకె న) (గ్రహించుట లెస్స యనుకొందును. 

ఈ సందర్భమున నీ బసివి రెడ్డిగారు సయముగ వక్కాణణించిన 

యభి,[పాయమునే ఇందు. బొందుపజ చుచున్నానువ * సంగీతముతోం 

గూడిన కీర్తనలు, పద్యములు, గద్యములతో నడచునవన్ని యును 

యతకుగాన కావ్యములే యని నా యభి పాయము. యతక్షగానములలో 

నాటకములు, హరికథలు, కావస్టములు -- అన్నియు చలామణీ యగు 
చుండును. వారికథలన్ని యు యక్షగాన కావ్యములే యని చెప్పనగును. 

ఇంచుమించు నేను (వాసీనవి ఒక్క (డ్రామాలు జయ[పద వె రాలు 

తప్పు తక్కిన వన్నియు యక్షగానకావ్యములే. రామాయణము కేన 

లము కీర్తనలు డోరాలు, వచనములే గాన యక్షగానము లంటిని, 

యత్షగానములని అన్నను అనకపోయినను కీ రనలతో నిండినవన్ని యు 
యక్షగాన (పబంధము లే యని నా యు దేశము. 7 

బసివిరెడ్డిగారి రచన బవావిధ గద్యపద్యగోయ భానసురము, 
Gs 

సరసము సలక్షణము, సరళము, చతురమునై నది. ఆయన సహాజ 

పాండిత్యధురీణులు, సహాజకవి విరు దాభిరాములు ; 



అనుబంధము 

(1) 
20. శ తాబి పల్నాటి యక్షగాన కవులు 

1. కి, శే. కన్నెగంటి [పభులింగాచారి : 

తక్కెళ్ళపాడు నివాసి. విశ్య్శబాహ్నణుండు. అష్టావధాని, 

ఇతని య. గా. కృతులు :- జయ(పద నాటకము, తారా చండము, 

వాంఛాలీ స్గయంవరము, గ యో పాఖ్యానము. ఇతని పల్నాటి ఫ్ర 

చరిత నాటకము యతుగానవుగునో కాదో తెలియదు. 

ఏ. కీ, శే. తంగెడ లక్ష్మీకాంత కపి: 
మోర్టంపాడు వా_స్తవ్యుండు. నియోగి. జగనో పొనీ నాటకకర్ప, 

తె. కీ. శే. మళ్లెం సుబహ్మణ్యాచారి : 
విశ బాహా ణుడు. సావిత్రీ నాటకకర్త, 

4. కీ. శే. కొండ భవాసి శంకరాచార్యులు : 

వేమవరము నివాసి. విశ్వ(బావ్నాణుు.. వీర (బవ్మా యోగి 
నాటకక ర. నె || 

ఏ. కొండరాజు మజ్లయాచారి : 
వేమవరము నివాసి. విశ్య్యయాహ్మణుండు. నల నాటకక ర్శ. 

6 కూరవొాటి కోటనురాజు : 

నాగులవరము. భ(టటాజు, ఉషా కన్యా పరిణయ కర్తం 

7. దుగ్గరాజు సితయ్య : 

ఉహాపరిణయ నాటక క ర్త. 

8, బత్తుల అక్ష్మ్మయ్య : » 

(పవరాఖ్య నాటక కర్త, 

గమనిక :-- ఈయనుబంధమున కాధారములు :-- శ్రీరావి పాటి లత నారా 

యణ గారు ( గురజాల ) రచించిన పల్నాటి చరిత్ర; వారు నాకు తే. 0 సీ కరన 
(వాసిన యుత్తరము. సె నాయా కనుల య, గా. కృతులు మ్మాతమే పేర్కొనబడి 

నవి. అందొకటియు లభ్యము కాలేదు. 



దక్షిణదేశ 

యరక్షగాన 

కవులు- కావ్యములు 



1. రఘునాథ నాయకుడు 

' ఇతండు సుపసిద్దుండగు తంజూపురాం[ధ నాయక రాజు. అచ్యు 

తప్ప నాయకునకు మూర్తి మాంబకునుం బుతుడు. ఇతని రాజ్యకాలము 
క్రీ. శ. 1600 - 1681. ఇతని యాస్థాన మనేక సంస్క్ఫ తాం ధకవులకును, 
గవయ్యితులకును నాశయమె చెగడినది. ఇతే చేమకూర వెంకట 
కవి విజయవిలాసమునకు. గృతిభ ర. కృతిభ ర యగుటయీ కాక స(య 
ముగ కృతు లనేకము రచించినాడు. అందు రామాయణము, వాలీ కి 
చర్మితము మొదలగు పద్య కావ్యములు, నలచరిత్ర మొదలగు ది(పద 
కావ్యములే గాక (ఈ మూడును నేం డుపలబ్దములు) రొండు రెండు 

యత గానములు నుండుట విశేవము. కాని యవి నేయలభ్యుములు. 

1. శ్రీ రుక్మిణీ కృష్ణ వివాహ యక్షగానము: 
ఇది యీతని, కృతిగా సంగీత సుధలోం జేర్కొనయుడినది. 

(చూ. సం. ను. చరిితమ్., వ్లో 68. Published in the journal 

of the Music Academy, Madras, 1930. Vol. T. Pp. 63) 
ఈ న్లోకమే గోవింద దీక్షితుని సాహిత్వసుధలోనిదిగా శ్రీ యన్. 

కృష్ణ సామయ్యంగారి Sources of Vijayanagar History 

౨69 వ పుటలో నుదావాతము. 

ఏ, జానకీ క ల్యాణ చాటుకావ్యము : 

ఇది యీతిని కృృతిైనట్లీతని కొడుకగు విజయరాఘనవుని రఘు 

నాథ నాయశకాభ్యదయము (తం, స, మ. (పచురణ, 1951. పుట. 21) 

వలన చెలియవచ్చినది. ఇది యశుగానమని చేరొ-నంబడలేదు. రఘు 

నాథుడే వేర్కొ.నియుండిన దీనిని యక్షగాన మనియీ యని యుండెడి 

వాండేమోగాని వేర్కొనినవాండు విజయరాఘనవుండు కావున నతని 
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తేరమునుండి తంజావూరున యతగానమున కావేర వ్యవహారము సన్న 

గిల్లి నాటకము, చాటుకావ్యము నని వ్యవహారము గలిగి నట్లతని 

యక్షగాన (పాయ రచనలనుండియే (చూ. కాళీయవమర్లనము -- 

తం. స, మ. కే. నం 500, పూతానా వారణము - నం. $55్క్కీ 

(పహ్లాద చరిత్ర - నం. 541.) యెజుక పడచుండుట వలనం జాటు 

కావ్యముగా! 'జీర్కొనంబడిన యీ జానక్తీ క ల్యాణము యక్షగానము 

కావచ్చునని యూవా. 

ఇంతకును రఘునాథుని యతగాన రచన  ముక్క-టియు 

స(యాపము ెలియకుండం. బోయినది. 

మరా దనా నా బునా నాకాక లా 

ద. కృపా ధురి 

ఇతండు పై రఘునాథ నాయకున కనేక కృతు లంకిత మిచ్చిన 

నాడు. తన నైవధ పారిజాతీయమున (తం. స మ. నం. 179) 

నాతని కృతికన్యల యెడ నతని వాల్ల భ్యమును (బశంసించుచు నొక 

వీస పాదమున * కల్యాణ కౌముదీ కందర్ప నాటక కనో్యద్యవాన బద 
వి గం 

కంకణుం ” డని వేర్కొనెను. ఆ నాటక మలబ్ధము. అది యానాండు 

రఘునాథు నాస్థానముననే వెలసిన కవమబినీకలవాంసాదులవలె 

సంస్కృత రూపక మె యుండునని తోచును. అది తెలులస (గ్రంథ మే 

యె యుండు నెడల వార్ల నాటకములవంటి నాటకము లానాంటికిం 

దెనుయునయుట్టినట్లు కానరానందున యత్షగానమైయుండునని యూవా, 

అంతమా[తమువేత నే డాని కిట నీపాటి (వస క్రి గల్లినది. 

“ననన 



ఏ. పిజయరాఘవనాయకు(డు 

ఇతండయ తంజావూరు రఘునాధ నాయకుని పుత్రుడు. అతని 
తరువాత (క. శ 1688 - 1678 సం. ల నడుమ తంజావూరి నేలిన 
వాయ. అతనికి సాహిత్య (ష్మకియ బన్నిట యక్షగాన మనిన నతి 
మూత (ప్రీతి. తృదచనలో నతి విదగ్గుశు. ఆస్థాన కవులచే ననేక 
యతక్షుగానములు రచింపంబేయుటయీకాక తాను స్యయముగా బవాు 
కృతులు రచించి తన కొలువు నట్టువ మేళముల చెం దజుచు (పయోగింపం 
జేసి వినోదిం చెడివాయు. రఘునాథనాయకుని కాలమున రాజ సభా 
(వవేశపురస్కారము లభించిన యక్షగానమునకు విజయ రాఘవుని 
కాలమున రంగభోగము వి _స్హరిల్లి నది. తత్స కియ యొక విశి్ల పరిణతి 
నందినది. తంజావూరు తన్మహనీయస్థితి మూలమె నిలిచినది. నాటి 

నుండి యక్షగానముయమొుక్కం (పదర్శన [ప్రయోజనము బాగుగా 

గుర్తింపణబడి యది కోటలోని రాజుగారికిని బేటలోని | పజలకును 
సమానముగా నాడర పాాతమై సరోపభోగ్యమై యాంధులకు నాట 
కము లేదన్న లోటు కొంత తీర్చినక్సైనది. నాంటి నుండి తంజావూరిలో 
యతశ్షగావము తేన చేతు గోల్పోయినను (బతిఫ్టగోల్చోక, చాటు కావ్య 

ముగా బరిగ ణింపంబడినను నాటక నామకరణము చేయించుకొని, 
త తాపి మహానాటకమునియు. గొందజీచే వ్యవహృత మైనది. (అట 
నాటక శబ్దమును ఏధి నాటకమునందువలె రూపక సామాన్యవాచిగా 
(గహీంపవలెను. మహా నాటకమనుట వట్టి మాటవరుస.) 

విజయ రానువుని (పహ్హ్లోద చరిత్ర (తం. స. మ. శే. నం. 541) 

(గంథారంభమున నొొక సుదిర్ధ్హ నిస మాలికలో నతని కృతుల పట్టిక 

యొకటి కలదు. అందు బహూ విధ కావ్యములు మేర్కూనంబడినవి. 
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వానిలో యతగాన (పాయ రచనల పాళే యధికము. నాటక Ep 

నూచనచేతను సూచన లేకున్నను నుపలబ్దము లగుటచేతను వానిలో 

యతవ,.గానములని యూహింపందగినవి పదుమూండు 3-- 

౧. రాజనోవాలవిలాసము, _.౨. ఉపాపరిణయము, 9 కాళీయ 

మర్దనము ఈ రఘునాధాభ్యుదయము, ౫+ "మోహినీ విలాసము 

౬. (ప్రహ్లాదచరిత్రము, ౭. పూతనావారణము, ౮. ఒకమంజరీ ద్విపద 

(పబంధమునకు నాటక పరివర్శనము ( అసలు (గంథనామ మేమో!) 

౯. విపనారాయణ చరిత్ర, ౧౦. సముద్రమథనము ౧౧. కృష్ణ 

విలానము. ౧-౨. జానకీ కల్యాణము, ౧౩. పుణ్యక(వత ముం 

(ప్రహ్లాదచరిత్ర పట్టికలో నాటక శబ్దసూచితము గాకపోయినను, 

గం మలబ్దమైనను నితడు రుక్తిణీ కలా మును గూడ నాటకముగా గ్రంథ ఆలా 
క దా నాన. 

రచించినట్టతని (గంథాంతరమగు రఘునాథనాయకాభ్యుదయ ద్విపద 

కావ్యా శ్వ్యాసాంత గదంవలనం చెలిపినది. దీనినిబటి (పఫోద చరిత్ర 
లి భి ల తాడు 

పట్టికలో నాటక శబ్ద సూచితములుగాని మతికొన్ని (గంథములును 

నాటకములు గావచ్చునని యూహాం౦ంప6 డగియున్న ది. 

ఇందిపు డుపలబ్దములగునని యదుమ్మాత మే. అందు విపనాశా 

యణ చరి(తము, రఘునాధాభ్యుదయము * ననునవి వరుసగా 1950, 

51 సం. లలో తం. స, ము వారిచేం (బకటిం (బడినవి. కడవముమూడు 

నమ్ముదితేములు. * అవి: 

* ఇది తన్నాత్భ కా (పొయమగు రఘునాథ నాయ కాభ్యుద య ద్విపద "కావ్య 

ముతోంాద నొక్క_ సం పుటము గా డాక్టరు శ్రీ నేలటూరి వెంకటరమణయ్య, 

శ్రీ మల్లంపల్లి 'సోమ శేఖరళర్శ గారల విలువ గల విపులము లగు ఆంగ్రాం(ధ్ర కీ 

కలతోం (బకటింప బడినది. ఇందలి రఘు నాధ విజయ రాభ్టువుల కాలముల కవియే 

ఆథారము. 

* ఇవి యిటీవల ఆం. వి, క. ప. వారికేం (బచురింప6 బడినవి. 
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౧. కాళీయమర్లనము. (తం, స మ. శే. నం 500) 

పూతనాహరణము. (తం, స, ము, శే. నం. 554) 

(పహ్హాద చరిత. (తం. స, మ. కే, నం. $41) 

విజయరాభువుడు మన్నారుగుడి శే త్రస్యామియగు రాజ 

గోపాలచదేనుని భక్తుడు. మన్నారని స్యామినామాంతరము. మన్నారు 

దాసని విజయరాఘనవుని మాజువేరు. (పాయికముగా నతని (పతి 

కృతియు రాజగోపాలస్యామి కంకితమైనదని చెప్పవచ్చును. (ప్రహ్లాద 

చరితమున(దప్ప (బతిగ్రంథారంభమునను “ భోజకన్యాముఖాం భోజ 

రాజమరాళ ” -_- ఇత్యాదియగు దత్తుుతి నీ నీస మొకటి గలదు. తదుపరి 

రఘునాథనాయకాభ్యుదయ ద్విపదకావ్య (పారంభమునందలి (శ్రీ, రాజ 

గోపాల చచిరకీ రిజాల % “కలాశాంయబునిధి కన్య క ల్యాణధన్య ” యను 

ద్విపదలు పూతనాహరణమున(దక్క-( గడను యన్నిట నున్నవి. 

సామాన్యముగా (బతి కృతియందు నిష్టదేవతా స్తుతికి బిదప 

నొకవచనమున విజయ రాఘవసంబుద్ధులు కొన్ని, యావనుక నే “పరా 

స్వామివారు వావణించిన...... నాటకంబు నటన పటిమ గనుపించ విను 

వించేము విన నవధరించుండి యని రూపక (పరోచన గనిపించును. ఇది 

(ప్రదర్శకులచే పఠింపంబడుట కుద్దేశింపం బడినట్లు తోచును. ఇదియే 

“శెవారి మని రఘునాథాభ్యుదయ విపనారాయణ చరిత్రములందు 

చేర్కొ_నయబడినది. (ప్రతి కృత్యంతమునను గవి స్వవిషయకమగు నొక 

వచనము, నందు గడము మూడింట మాత్రమే యొక శుభాశంసన 

మునుగలవు. అదే భరత వాక్యముగాం బూతీనా హారణమునం. 

చేర్కొ-నయబడినది. అకై వారము, భరతవాక్యము ననునవి కవి యుద్ల్రేశ 

ఫూర్వకముగనే (వాసియుండును. కొన్నిటి (ప్రతులలో నామాటలు 

లోపించి యుండవచ్చును, కాము పూ. హు (ప చ మూండును 



డద్ట్ర ఆంధ యతు.గాన వాజ్మయ చరతి 

నాటక చాటు కావ్యములని కంకో క్రిగాం జెప్పుబడనవి. కడమ రెండు; 

శ నే క వ న డిన ఠి -- /( గే ( నొటకములని మా(తిము పెర్కనంబడనవి. అన్నియు. (బదర్శన్ డి! 

ములె నవని నిశ్చయముగా. జెప్పవచ్చును. కొన్నిట రంగ్మప్రయో., 

సూచనలును గలవు, | 

(గంథనమీక్ష 

1.కాఖీయమర్షనము: 

రాజగోపాలస్వామి గోభిల గో, పళయులను మునుల సం( వార్థ 

మున దపమును నెజువిన కాళీయ మర్షన కేళి మనుజుల నొక నాటకమ 

వలె (బదర్శించుట యిందలి విషయము, ఇదికడు చిన్న కృతి. Sop 

శరీరము, నాటకీయత యు. దక్కు-వ. “(గంథ మంతయు నొక చిన్న 

వచనము, నొక చిట్లి దరువు చొప్పున సాగివోవును. దరువులు ఆహిరి, 

సావేరి ముఖారి నాట వనంత్క ఛై రవి గుమ ౪ కాంబోది, కల్యాణి 

మొదలగు రాగములలో నున్న వి. ఒకనినము నొకయాట వెలందియు 

నొండు శెండు చోట్ల ద్విపదలును గలవు. రచన 'యేమంత (ప్రొఢము 

గాదు; (పారంభదశను సూచించును. 

ఇందు కవి తన వీతృవర్లము మూండు తరముల వారిని. జేర్కొ- 
నెను. వారు చిన చెవ్యయా చ్యుత గఘునాథులు. , 

ఇది యనయా, జల క్రీడలు — గోపికా వస్త్రాపహారణ మనంగా 

నిట్టి యక్షగానము లానాండు రంగమున నెట్లు (ప్రదర్శింపయుడు 

చుంజెడివో ! 

ఏ, ర ఘునాథాభ్యుద యము: 

ఇది విజయరాఘనవుని రఘునాథ నాయకాభ్యుదయ దిగపద 

కావ్యమునకు యతుగాన రూపపరివర్తనము. అందలి ద్విపద చరణము 
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లనేశము [గహీింపంబడి నకువు దరువులు, వచనములు ననుసంధింప. 

బడినవి. 

ఇందలి యవ తారికలో నాయకరాజ వంశ చరిత |పశస్సులు, 

తంజాపుర వర్షనయును గలవు. ఇది విజయ రాఘువు నెదుటనే (ప్రద 

ర్మింపంబడీనట్లు గలదు. అందు త్రీలును బాత్రధారణము చేసినట్లు 

చెప్ప(బడుట విశేషము, 

ఈ(గంథము తాత్కాాలిశేతి వృత్తమగుట గమనింపం దగినది. 
అయ్యును జార్మితేకమైన విలువగలది. విజయరాఘునుని తం డియగు 

రఘునాభథుడే యిందలి నాయకుడు. ఇందలి కథను ద్విధా విభజింప 

వచ్చును. పూర్యభాగము చిత లేఖయను పౌర (వార) కాంతతో నతని 

శృంగార కలాపము. పూర భాగమున నాటి నాయక రాజుల (పాభవ 

మెల్ల గన్ను లకుం గట్టును. ఉత్తరభాగముననొక [కొ త్ర వోకడగలదు 

నాయకుడు సపరివారముగా స్యారివెడలుట రాజవీథుల సౌధ 

జూలకముల నుండి ఫారకాంత లతని జూచుట, అం వొక నుందరి 

చితశేఖ యను నామె యతనిం జూడలగనే మోహపరవశయగుట 

ము॥. ఇది “ఉలా” (పబంధపు కెత్తుగడ యని వీశికా కారులగు 

శ్రి మల్ల పల్లి సోమ శేఖర శర్మగారు గుర్చించిరి. తొంబది యాబు 

విధములగు తమిళ (పబంధములభో “ఉలా ” యొకటి, తంజాపుర 

* “ఉలాి” లక్షణము వైద్య నాధ చేశికుని “ఇళక్క_ణ విళక్క_ప్పాటి 

యల్ ౨ అను తమిళ లక్ట ణ (గంథమున6 గలవు. సూత్రములు : 97 -- 102, తమిళమున 

ఉఊలాకు “కలివెణ్బి” ఛందో నియమము గలదు తొల్కాాప్పీయమున ఊలా 

సపేరొ_నం బడలేదు. కాని యాలక్ష ణమునకుంగొంత (ప్రసక్తి యున్నట్లూహింప 

వచ్చునట. (ఇది నేను [గంథములలన్న విషయము గాదు. పండితుల వలన విన్నది 

మాత్రమే) 
39 

ఇక 
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25రి ఆంధ యక్షగాన వాజ్మయ చరిత్ర 

(ప్రభువగు విజయరాఘనుండా తమిళ సాహిత్య సంప చాయమున 

(గహించుటలో వింతలెదు. తరువాతి దశ్షి ణాంధ యక్షగాన కన 

లనేకు లనేకవిధముల విజయరాఘవు ననుకరించుచువచ్చిరి. విజయ 

రాఘనుం డిందు త్రరభాగమునచే యాంధ్యపబంధ (ప(కియను గూడ 

బాగుగా జొప్పించినా-డు-నాయిక విరహవేదన, చెలుల శిళిరోప 

చారములు, రతిరాజ పూజ, చం్యదవుదన మందానిలోపాలంభా 

దులేగాక చిలుక రాయబారముగూడ నుండుట యొక వికేవము. 
ఇందున్నట్లు చిలుకలకు, నక్తు గోపికా వస్తాపహరణాది యశుగానము 

లందు జల కీడలాడు మొలబోడి యాడువారికిని సంభావణలు దగిల్సీన 

యాయా(గంథక ర్శ లవి యెట్లు (పదర్శింపంబడవ లెనని యూహించిరో 
తెలియదు. విజయరాఘనవుండీ [గంథమును నాటకము, (ప్రబంధము 

ననియు. బిర్కొని యుండుటచేత( బూరోో త్తర భాగములం (గమముగా 
నా రెండింటి లక్షణములును బట్టి నవి. : 

ఇందలి రచన మంచి యొడుపు గలది. బ్రిందుబద్య మొకటి, 

పలు తావుల ద్యిపదలు, (ప్రసిద్ద రాగ తాళములలో దరువులు, పద 

ములు సంధి వచనములును గలవు. వచనములలో సంభావణ కొల. 

దిగాగలదు. * (ఇక్కడ) సరిపోయిన పవం వినిపించేది” అని యిట్లూకటి 

శెండు చోట్ల [ప్రయోగ సూచనలు గలవు. 

బందు (గంథాంత గద్యులో “రఘునాధ భూపాలుండు. .. నిజ 

లీలా విలాస శ అ౨గాటకంబుగా నాటకంబు హావణించిన తన ముద్దుపట్ట 

యగు విజయరాఘవ పట్రభ్యదునకుం బట్టంబు గట్టి క్ నట్లు గలదు, 
ఇన ' Vas ఇట అనలా రఘునాధ. డీ గ్రంథరచన నెటిగింఆయున్నట్లు త చును, రఘు 

నాధుని నిధన కాలము (క్రీ, శ 24-1-1681 (చూ. మల్లంపల్లి వారి వీఠిక 
పుట 21, 28). అందుచే రఘునాధాభ్యుదయ రచన క్రీ శ. 1680 లో 
జరిగినట్టుూూహింప నగుచున్న ది. 
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ఏ, పూతనాహరణము: 

ఇది నాటకీయతేయు జాత్తీయతయు వెల్లి విరిసిన యక్షగానము. 

ఇందిది “ యశోదా వాక్యం? ఇది ' చెలికత్తె వాక్యం? అని యిట్లు 

పాశ సంభావణ సూచనలు గలవు. ద్విపదలు, దరువులు, వచనము 

లును గలవు. సంభావణలు వచన [పచురముగాం వాత్రోచిత భాషలో 

సాగినవి. కవి వచనములను వేర నవి వచనములు గావు. పద్యములే 

యుదాహారింసయిడినవి. అవి కథానుసంధాయకములు. అనలా. గవి 

వచనమనిన నది పద్య మెనను. సంధవచనమన్న మాట, ఇందు. గొన్ని 

రంగ్యపయోగ సూచనలు గలను. ఉదా ఫా 

“అవురా యీ రీతింజెలి చేతనున్న కుమారుని. చేకొని 

యశోద శెక్కిలినొకి  యక్కు-నం క ముద్దాడి యొక్క. 

దరువు చాడుచుయక్కని క్ కోపులు రహిెక్కు._ నటించెనట యుబు వలెను, 
TNT TTA TY aati lean 

లి పొత్తులలో బాలుని యశోద యెత్తుకొని యప్పుడు 

త త్తదిగ తోమని తగు కర తాళంబు లొత్తులు నటియించెను”, - 

న “ఫాంత్రవే సేపు "తౌెమును సివమాడి యంతట నివము నిల్చేది). 

4 “యశోద రంగ మధ్యంబున మంగళ (పదంబుగా నటించెనట 

యెొటువ లెను ”, 

ఇందు [గంథాంతమున భరత వాక్య ముటంక్రింపంబడినదిం 

బఇందవీ కథ (క్ర పసిద్ధ మైనది. వగ తాసువై న బూతన  కళేబర 

మోాడ్సుటకు నందుని యాన వచ్చిన గొల్లల సుద్దులు, వారి పదగోష్టి, 

నందనందనునకు “భూతా వేశ జాత భీతి విమోాచనంబునకు స స్పివాచనం 

బొనరింప *”* వచ్చిన పురోహితుల (పసంగములును హోస్య (పకృష్ణ 
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ముల, పాతో చిత భావలో జాతీ వారాచముత్కార చారువులుగా 

సాగినవి, 

ఇందు పురోహితుల సంకల్పమునం బేర్కొనంబడిన ఖర సంవ 

త్సరమును (గంథరచనాబ్దమున $ొక్ష భంగ్యంతర సూచనగా (గ్రహించి 

నచో నది విజయరామువుని పరిపాలన కాలమున శ్రీ శ. 1651 

అగుచున్నది 

4. విపనారాయణ చరి[త: 

వ్మిపనారాయణుండు (దవిడ దేశమున వై వ్షవముశ (పవ ర్శకులగు 
పన్నిజ్ఞరాళారులలో నొకడు. అతని కథ రసికలోక (ప్రసిద్ధము. అది 
యితివ్భ త్తముగాం దెనుగసన నొక మూడు (పబంధథములును, నాలుగు 

యశక్ష్గానములును వెలసినవి. ర చనా(పాఢని బట్టి యా యక్షగానము 

లలో విజయరాఘవ కృతియె మే ల్లరమెనది ; అసలు నేం డుపలబము ఆం వ యు 
లగు నతని కృతు లన్నిట నదియీ మిన్న. 

విజయ రాఘవుడు తనకెంచో (పాచీనుండై న విపనారాయణుని 
సమ కాలికునిగాం జ్మిత్రించెను. కథారంగమును [శ్రీరంగమునుండి మన్నా ర 
గుడికి మార్చెను. అతీయ తన యూస్థానముననే వివారింపం బడినట్లును, 
దేవ దేవి తనయెదుటం బద కేల్ళిక వనివించినట్లును (వానసికొనెను. _ ఇది 
యసంగతము. స్టూలముగా( జూచినవో నతని సాహిత్యమంతయు 
నిజ్ణు తదవాంపత్యేయ (ప్రవణముగా నున్న దని చెప్పవచ్చును. 

ఇందు చక్కని హోస్యకుశలతం (బదర్శించినాండు కవి; కాని 
శృంగారపు నంగిరి యోడినా(డు. సాయకపా[త యందలి యుదా త్త 
నించుక చెనకినాంయ. కాని చేవ దేవి, వటకంటక్రి విప్రనారాయణ 
శిష్యుల ప్మాతలను ద త్తదుచిశముగాం జి తించినాయు. 
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ఇంమ. దరువులు, పదములు, _ దీర్చవచనములు, . ద్విపదలు, 

పద్యములు, సంస్కృత చార్జి కలు, తమిళ (ప్రసంగములు, అష్టకము, 

యాల (వల) పదము, విన్నపము నను రచనా విశేషములు లను. 

పాతల సంభాషణలు నాటక ఫక్కిని చక చక నడచును. అచ్చటచ్చట 

ముచ్చశకై న వర్ణ నలును గలవు. ఇందు వచన రచన కంకు దరువు 

హారువ్రు కందము చందమును మేల్హరములు. 

ఇంచు స్వామి తికువారాధచ సందర్భమున సంకల్ప వ్యాజ 

మునం జేక్కొనండిన నందననామ సంవత్సరము విజయరాఘనవుని 

రాజ్య కాలమున (కీ శ. 1652. అది యేతత్క్య్బుతి రచనా కాలమైన? 

గావచ్చును. కాని, (పొఢినిబట్టి కాక రచనా (ప్రక్రియా పరిణతినిబట్టి 

చూచినచో నిది పూకేనా హరణమునకు ముంచే రచింప బడినదా 

యనివించును, 

ల. పకాద చరిత ము: 

ఒక్ సుదీర్ణ నీ నవీన మాలికలో? గవి సీ(యకృతులన్ని టిని చేర. 

నుటతో గంభారంభము. అందుచే నా కృతులన్ని టికి నిది పిదప రచన 

యనందగును, అందు మన మూహీంపగల యంతటిలో వి. నా. చ. 

కడపటిది. త్యదచనాకాలము (క్రీ. శ. 1652. అనయా నిది యంతకుం 

దరువాతిదని మ్మూతము చెప్పనగును, ”. 

కథ (ప్రసిద్ధము. ్రందలి హారణ్యక శిపుని కొలువుకూటము 

నాయక రాజాస్థాన సన్ని వేశమునే తలకించును. అర్వాచీన యత్ 

గానము లనేకమున నొక సాంపదాయికొపాత్రణగా రూపొందిన కటిక 

వాని. వాలకము మొదటగా నించే కన్పట్టును. బందు (పహ్హాదుని గురు 

వులు, పాములజోగి, చెట్లు, పురోహితులు మొదలగువాగి (ప్రసంగము 
1 

లలో. బాతోచిత భావ (పయు క్తమైనది. ఇందును :- * ఇక్కడ 
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విదూవకుండు పహోస్వపుమూటలాడేది ” “పదం సమయోచితంగా 

వినిపించేది”, ఈ దరువాడి తీరుచున్నే హీరణగ్టీకళిపుని కళేబరం 

(తోసి వేసేది అని యిట్లు (గంథ మధ్యమున. బలుతొన్సల రంగ 

(ప్రయోగ నూచనలు గలవు *వహాదోఒహ మభివాదయే ”, 

ఈ మొక్కేును (మొ క్కేన యాయ య్య ” ఈ ఆండింటిలో. సరిపో 

యేది చప్పి మొక్కేది” అను సూచనలో నిది పండిత పామర 

సామాజిక లిరువురకు నుచ్లేశింపయడినదని తోంచును. (గంథాంతమున 
కేటలాగులో వివరింపంబడిన విశేవముకటికలదు. అది * ఈ (ప్రహ్లాద 

చరితకు పాత్ర (పవేశాలు వివరం” = *నరసింహుయడ (౧), 

(పహ్హాదు(డు (౧ వానరం (౧), కటికవారు (౨), రంభోర్యనులు (౨ శ 

కరాడానుజనం (30).”” ఇదంతయు. జూడ నాండీ నాటకములు రాజాస్ధా 

'నములందు. (బదర్శింపంబడిన వనుట నిశ్చయము. 

ఈ [గంథమునను నాటకీయత వెల్లి విరిసినది. రచనలో. బూళ 

నాహరణమునకును దీనికిని. జూల సామ్యుము గలదు, ఇందును వచన 

భాగ మెక్కు-వ. దరువులు చిన్న చిన్నవి, అంత తజచచుగా లేవు. ద్విపద 

భాగమును దక్కువ యే. ఇందొక “విన్నపము” ను గలదు. 

వజయ రాఘనవుని కృతులను రచనా (పౌఢినిబట్టి సమాతశ్షీంచి 

నశచ్లోం బాతోచిత భాపా (పసంగాదులందలి వ్యావహారిక ధోరణి 

బుద్ధిపూర్వక మెనది. కావున నది పరిగణింపకున్న వో నతీడసలు లక్షణ 

ప్రతిపత్తిగల కవియని యే చెప్పునగును. అతని రచనలో సారళ్యము 

లేని పట్టుగాని, సారస్యములేని భావముగాని సాధారణముగ నుండవు. 

దృశ్యర చన శెట్టి రచన యుపాచేయమో యట్టి రచన మే చేసినా 

డతేడు. దరువు పదము, ద్విపద, గద్యము, పద్యము మొదలగు (పతి 

రచనాపి శేషము గతి రహస్యము నతని కధిగ ఆర్ధ మే, వానిని సంద 

ర్యానుసార ముగాం (బయోగించుటయందును నిపుణుండు 



శో 

ద్యితీయభాగము 263 

రచనా(ప కియను బట్ట యతని కృతులను సమిోశ్షీ ౧చినచో నొక 

క్రమపరిణతి కనిపించును. అతనికృతు లంతేకంతేకు _ గేయధర్శమును 

దగ్గించుకొని రూపక కళ నెక్కువ సంతరించుకొన్న వి. వాన్నిప మార్ల 

నాటక (పభావ మించుక పొడసూపినది. విజయ రాఘనవుం డు.రైశపూర్వ 

కొముగ యత్సగానమునకా చేరికి (బత్యామ్నూయముగా నాటక్ష 

నామకరణము చేసినట్లు తోంచును. 

యత్షగాన మన్న నతివేల్వవియత్వము జూకి విద్గ్యతతో నా 
(పక్రియ కొక విశిష్ట పరిణతి కల్సీంచి యర్యాచీన కవులకు. నొందజ కను 

కార్యుడై కొంతకాలముపా టొక విళిష్టరచనా (ప(క్రియగా పరిఢవిల్ల 

గల సాహిత్య (ప్రతిష్ట దానికి గడించిపెట్టిన విజయతాఘవుండు కడు 

నశ్రాఘనీయుండు, యక్షగాన (పదర్శన ప్రతిష్ట లడుగంటినను దద్యా 

జయ చర్మితలో నతనిక్తీ ర్తి చిరస్థాయి. 
డా నాకా బమాలు న నాానానాణనానులాతాాము..- 

4, కామరును వెంకటపతి సోవముయాబి 

విజయరాపఘువ చందికా విహారము (లేక విలాసము) 3% 

కవి తంజావూరు విజయరాఘవ నాయకుని * పట్టంపు కవి” 

నని పలుముణు చెప్పకొనియున్నాండు, విజయరాఘవుని రాజ్య 

కాలము (క్రీ. శ. 16881678. అగుటచే గవియు నాకాలమువాండే 

యగును, 

*ఓ అము[ద్రితము, తం. స. మ, శీ నం, 608. ఇది యిటీవల (1956 సం.) 

ఆం. వి. క, ప, వారిచేం (బచురితము. 
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(గంథవీవయము 2- విజయరాఘవు, జొాకనాంటి చెయి పాద 

చారిమై చందికా విహారియై నగరి సానికూంతుల * కే” (ఉనికిపట్టు) 

దారిగా రాగా నాయనివారి జైటి నాటకశాల పడువైన లీలావతి 

యాతనిజూచి మోహించెను. ఇదియు.గొంత వట్టు “ఉలా? బం 

ధపుబోకడ. తదుపరి యూసెవిరహ వేదనాదికము (పబంధోచితముగా 

సాగినది. పూర్వ మామెయే యూర్వశియంట, విజయ రాఘవులే 

విజయుండంట! అని యామె యొకకల గన్న దంట! డోర్వశికిం బూర్వసఖి 

గావున రంభ “కొరవంజి” యొ వచ్చి లీలావతిని దీవించినదంట. లీలా 

వతి చెలికతెయగు చకోరికచే నాయనివారికి  వలపువక్కణ కమ్మ 

పంపెను. ఆయసన్మయు. దన చిరంతన వృత్తాంత మెటుంగును గనుక 

నామె మనవి నంగీకరించి యొకవెన్నెలెేేయి లీలావతి శేరి కరిగి 

యాపె కోరిక నఖ వే గను. 

రచన :- (గంథఛశారంభమున విజయరాఘవ సంజ 

ముగా, కవి కావ్యసంకల్ప వివయికముగా నొక ద్ద వచనము గలదు, 

(పాయికముగా నది “కె నాగము” కాందగును. తదుపి నాంది 

ఫుభాచారము, దేవ'తాస్తుఆ, నాయక వశంసలతోం గథారంభము. 

(గంథాంతమున భరతేవాక్య మనువేర కవినామ నాటక నామములతో, 

నాయక శుభాళంసనముతో గద్యగలదు. కవి తన కృతిని విజయ 

రాధువునివలెనే నాటకచాటుకావ్య మని వర్కా నినాయీ “ శృంగార 

రసవ ర్రావిర్భావంబునకు గర్భోటకంటుగా ))  నిర్వహించితి నని 

యున్నా .డది యథార్థ ము. ఇందు (ప్రసిద్ద రాగ తాళములలో దరువులు, 

పదములు, కొలంది పద్యములు, ద్విపదలు, సంధివచనములు, సువాల, 

శోభనము గలవు. సంభాషణలు తజచు దరువులలోను, ద్విపదల 

లోను నున్నవి. రచన సరసమైనది. వర్ణనలు స్వభావ క్షి సుభగము 

లె నవి, 
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ఇందలి పదములు శ్నే[తయ పదఫక్కి. మూందలగా రచింప 

బడినవి. అసలు శ్నేతయ పదమే యొకటి * సుదిన మాయొనే యీ 
(వెద్దు ” అనునది యిందు (గహీింపంబడినది. (చూ. ఆంధ గాన 

కళా పరిషత్ప్స9చురణ “శ్నేతయ పదములు” విజయ రాఘవము1ద, 
నం. 11 రాగతాళములు మాటినవి కాని యచ్చముగా నిజే పదము). 
ఇందు *ీ కొరంద(జి) దరువు * లొక విశేషము. వానిలో? గొరవంజి 

వేషభావలు వర్శితములు. ఇందనేక (ప్రయోగ విశేవములును గలవు. 

ల. పసుపులేటి రంగాజమ్మ 

మన్నారు దాన విలాన నాటకము: 

ముదితేము (ఆం. సా ప, (ప్రచురణ, 1927.) 

రంగా జమ్మి విజయరాఘవ నాయకుని యాస్థాన కవయి(తి. 

తండి వెంకటా(ది. తల్లి మంగమాంబ, ఈమె బవుముఖ వైదువ్యుము 

గలది. మన్నా నుదాస విలాసము, నుపాపరిణయము నను (పబంధములు 

రామాయణ భాగవత భారత కథాసం[గహములు మొదలగు ననేక 

కృతులు రచియించి విజయరాఘవ విరచిత కనకాభిపేకయినది, 

(మా. మ. దా, వి. నాటక (గంథాంత గద్య.) 

తెలియవచ్చి నంకలో మన్నారుదాన విలాస (పబంధ్య మామె 
(పథమ కృతి. నాటకమామె చరమక్ళ్. ఈ నాటక మా (ప్రబంధము 
నకుం బరివ_ర్తన మే. ెండిటిని బోల్స్సి చూడా దేలిన విషయములు : 

జ ఇది ఇంకను నము(డదితేముగ నే యున్నది. తం. న మ, శే. నం. 214. 

(పొరపాటున శేటలాగులో మ్యుదితమని సూచింపబడినది.) 

34 



266 ఆంధ యతుగాన వాజ్మయ చరిత్ర 

రెండిట నితివృ త్త ముక్క_టియె. (పబంధముని దీర్లముగా వర్ణి 

తము లెన నాయిక వనవిహారాదికము, విపలంభము, పెండ్లి వేడుకలు 
OQ (౧ 

మొ॥ నాటకమున సంగహింపంబడినవి. అందొక దీర్లవచనముననున్న 

భోజనవర్షన నాటకమునం బకహరింపబడినది. _(పబంధమునలేని విద్య 

ద్లోవ్మి, జోస్యుల “యీిపూగాథాలు) ఎజుక ఘట్టము, గొల్లల 

(పసంగములు, పురోహితుల తేవులాట, ము తనువుల ముచ్చటలు 
| రం 

మొ! నాటకమున (గ్రొత్తగాం జేర్పంబడినవి. నాటకము నందలి పద్య 

ములు వాల (పబంధమునందున్న వే. ముఖ్యముగా నీసములు నాటకము 

నందున్న వన్నియు ((పారంభసీసముదక్క_ ) యథాతథముగం (బబంధము 

నందున్న వే. [పబంధ నీసములు వుజకొన్ని నాటకమున దరువులుగా, 

ద్వ్యిపదలుగా. బరివ_ర్లింపంబడినవి. 

మన్నారు దాసనంగా విషయరాఘువు.జే. అతని విలాస మనలా 

నతని సభా_వెభవము, నిష్ట్రదె వతమగు మన్నారుస్యామి కతంజొనరించు 

ఫాల్గునోత్సవము నూ శేగింపు, నాస “దర్భమునం గాంతిమతి యనునొక 

యువతి విజయరాభునునిజూచి  మోహపరవశయగుట్క, (ఇది “ఆలా” 

(పబంధపుం బోకడ), ఆమెతో నతని వివాహము నిందు వర్షి తములు, 

ఈ(గంథమునకు రఘునాథాభ్యదయముతోం గొంత పోలిక గలదు, 

సమకాలిక జాతీయజీవన (పతిబింబన మో(గంథమునం గల గొప్ప 

ఏశేషములలో నొకటి. 
న! 

రచన :- వరుసగా (గ ంథాద్యంతేములందు. గై వారము, భరళె 

వాక్యమును గలవు. రెండును గద్వల, కై వారమున ద్రైవస్తుతీ భరతే 

వాక్యమున. గవయ్యితి విషయమును గలవు. కవీ వచనము లను వేరం 

బద్యములున్నవి. వేణు సంధిన చనములు గలవు. అవి వచనములే. వరు 

సగా శెండట గ థా ఖ్యానానుసంథానము లుద్దిప్టములు, ఇందలి (ప్రభాన 
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రచనా విశేషములు దరువులు, పద్యములు, వచనములు. దరువు 

లెక్కు.వగా ముఖారి (పముఖ (పసిద్ద రాగములలో. గలవు, అందు. 

చాళము కంచె రాగమునకే యధిక ప్రతిపత్తి. కొన్ని యచ్చు మచ్చు 

జావళీలవలె నున్నవి. పద్యములలో నీస (పాచుర్యము గనిపించును. 
అవి (పతిపాద సమతాపాదనముతోం. జక్కగా నున్నవి. వచనములో 

బాాతల సంభావణలును ద తదుచిత భావలో నాటి తంజూపు 

రాంధ న్వవహార సరళిలో నడచినవి. సంధి వచనము లనుపాస (పచు 

రములు. ఇవికాక క్లోకములు, చూర్జికలు, బహువిధ (పాక్ళత తమిళ 

కన్నడ (ప్రసంగములు, ద్విపద, మంజరి లయ(గ్రాహీ ధవళ శోభన 
ములు సువా్శలలు, జోలలు మొ॥ రచనా విశేషములు గలవు. అచ్చ 

టచ్చట లక్ష ణచ్యుతి యున్నను జక్కలోనే సాగినది రచన, 

ఇందిది “ఆచార్యుల మాట,” “ఇది రాజచందుండు చదివే 

ద్విపద ” అని యిట్లు పాక పసం సూచనలు, నొకొ-క్క- సన్ని వేశమె 

పోవునంత “అనంతర కథా సంవిధానం జెటువలెను” అని యిట్లంక 

(పాయ సందర్భవిభాగ (పయోాగ సూచనలును గలవు, ఇందు. దంజూ 

పురము, ఊరేగింపు, పెండ్లి ము స్తీదు ము॥ వాని వర్ష నలు గలను. తంజా 

ఫుర వర్ణన (ప్రబంధోచితేముగా నున్నది. తక్కినవి స్వభావో క్రికిం దగి 

యున్నవి. కవయితి తానీ గంధమును శృంగార కరుణహాోస్య వాం తాది 

రసంబులు పొదల “రచించితి నన్నది. శృంగారహాస్యములు సమృన్థిగా( 

గలవు. గాని కడమవాని క్రసలు (పస కి లేదు. 

ఇందు ఫాల్లునోత్సవ (క్రీముఖమున శుభ కృ త్సాల్లునము 

వేర్కొనయిడినది. అది విజయరాఘవుని రాజ్యకాలమున (క్రీ శ. 

1668 సం, నం బడినది. ఈ (గంథ రచన మంత కించుక తరువాత 

జరిగియుండును. 



6. పురుషోత్తవమదీకితు(డు 

తంజావురాన్నదాన మహా నాటకము : * 

అంధ వాజ్బయమున నపూర్వము, విలశుణము నైన కృతి 

యిది.  [(గంథక్రరృయగు పురుపో త్తమ దీక్షి తుండు విజయ రాను 

నాస్థ్రానకవి. అతనికే తన కృతి నంక్రితమిచ్చినాండు. సత్ర మరు లని 

గంథనామాంతరము. తంజూవూరిలో నాయక రాజులు చెలకొల్సిన 

యన్న సత్రములో సకుటుంబముగాం. “దడియా” వేసిన పప్పు 

తిప్పాభట్లను సోమరివోతు బాపనయ్య యొకడు _తెతక్కలాడి డబ్బు 

డండుకొనుటకు సృతేమునకు వచ్చిన ఉత్తరాది వెంగసాని జక్కుల 

రంగసాని యను వారితోంజేసిన విరసములై న శృంగార (ప్రసంగము 

లిందలి (పథాన విషయము. 

ఇందు (గంథాద్యంతములందు గద్యలోం గై వారము భరతే 

వాక్యము వరుసగా గృతిపతి సంబుద్ధులును, ఈుభాశంసనము విషయ 

ములుగా నున్న వి. 

(షక్రియగా నిది యొక (ప్రపరిణత యతుగానము, రచన 

(పవాసన (పాయమైనది. (గంథమంతేయు వచన (పచురమెనది. 

పాతల సంభాషణలలో నిందున్న వచనభాగ మిక నేయతగానము 

నందును గన్పట్టదు. అం డజవయాస వచ్చిపడిననాంటి తంజూపురాంధ 

భాపావ్యవహోర పక్కి. పరిలీలింపందగినది. కొందణు సృతోద్యోగుల 

సంభాషణలలో. గవల మజువమే వాడంబడినది. ఇందలి దరువులు 

చిన్న చిన్నవి సాధారణముగా. బాత (ప్రవేశ సందర్భములందుప 

౫ తం. స, మ. శే. నం. 529. ఇటీవల ఆం.ప్. క. ప. చే. (బచురితేము , 
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యోగింపంబడినవి. _ పద్యము కొక్క కందము నొక శార్ల్దూలమును 

గలవు,  ఇందొక మూండు చక్కని పదములు గలవు. అందొకటి 

విజ మురాభవాంకితేము. ఒకటి విజయ రాఘవ కృతియే కా-దగును. 

తాత్కా_లిశేతి వృత్తములు, హోస్య_పధానములు నగు నిట్ట 

"కావ్యములు పూ ర్యాంథ వాజ్బయమున మిక్కిలి యరుదు. కవి 

యో కృతిని శృంగార హాస్యాద్భుతే (పథానంబుగా హవణించితి నని 

యన్నాండు. కాని శృంగారమున కిందు రసస్థితి లేదు. సరికడా యది 

రసాభాసము వమ్యాతమే మైనది. ఇందలి హాస్యము మిగుల చమ 

త్క్యారావహమైన బే కాని యదియు రసస్యంది కాదు. కవి హాస్య 

వ్యాజమున( బలు తావుల ననౌచిత్యమునకుం చబాల్పడినా(దు., ఇందద్భు 

తము పొడ గానరాదు. 

స్మత్రేము కరణము తిరుమలకొొళంది తేమిళ్యప్రసంగమున “ కీలక్ర- 

ఫంగుని *” చేర్కొ-నబడినది. [గ్రంథ రచనాకాలమున కదియొక భంగ్యం 

తర సూచనకావచ్చును. అది విజయ రాఘువుని రాజ్య కాలమున 

క్రీ. శ. 1669లో. బడినది. 



7. కోనేటి దీక్తి తచం[దుండు 

పి జయరాఘవ క భల్యాణణము :+ 

ఈ [గంథక రయు విజయ రాఘును నాస్థ్రానకవియే. ఏతత్ల౦ం 

థాంత భరత వాక్యమును (గద్య) బట్టి యితడు రామూనుజూచార్వ తేన 

యాగగణ్యు(డు, విజయరాఘవ సన్నానితుడు, శత కతు (శనివాస 

దేశిక (ప్రతిష్టావిత'పాధ్యాయ వై భవధుర్యుండును. సోమయాజియు, 
సంగీత సాహిత్యవిద్యా విశారదుండును, వాదనిపుణుండు నని తెలియు 

చున్న ది. 

రాజగోపాలస్తుతి, విజయరాఘవ శై వారములతో (గంథా*రం 

భము. తేదుపరి శేంజాపుర వర్ణ నాదికముతో( గథారంభము. మృగయా 
విహారార్థము వనమున శేలనాయ విజయ రామునవుండు. వనవిహా రా్ట 
మచటికి “వచ్చినది మదనమంజరి యను రాజసప్వుతి. వారి కచట తొలి 
చూపులో వలపు తొలకరించినది. అది వారి క ఖ్యాణమునం బర్య వసిం 

చిన కథయే యిందలి యితివృ త్త తము. ఈక్భతి కితిన్ఫ_త్రరచనా 

(ప్రణాలికలయందు రంగాజమ్మ మన్నారు చాసవిలాస నాటక ములో? 
జాలపోలిక గలదు. మృగయ్మాప్రసంగ సందర్భము మాత్ర మొకం 
డెక్కు_వ. ఇందుల పోలిక యంతయు. బణాలికకుం జెందినడి, రచన 

స్వతేంత్రముగను (బ్రౌఢముగను సాగినది. 

ఇందు కొ "లందిపద్భ్టములు, ద్యెిపదలు, కవివచనములు, సంనాన 

వచనములు, వర్ణనల పట్టున నన్నుపాన (ప్రచురములగు దీర్భ వచనములు, 

+ తం, స, మ, కే. నం. 602, ఇటీవల ఆం వి. క, ప. వారిచే (బచురితే ము, 
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(ప్రసిద్దరాగములలో దరువులనేకము, బహువిధపదములు, ధవభశోభన 
యులు, సువ్వివాట, లథీ గకల్యాణము, కొొరవంజి దనువ్హ, శ్లోకములు 

చార్జి కలును గలవు. _నంవాదవచనములలోం చా(తోచిత భావ. 
పాటింపంబడినది. సన్ని వేశములు వా స్తవికముగ నున్నవి. కతిపయ 

(పయాగ సూచనలు గలను. కవి తన కృతిని నవరసశృంగాటక మగు 

నాటక రాజమునియు మహానాటకమనియు. బేర్కొ-నెను. అవి మాట 

వరుసలు, 

విశేషములు :-- కృతి నాయకుని తండి తాతల తరము లిందు. 

జేరొ-నయబడినవి. అతడు రామభడానుజుండని శతెలియవచ్చినది. 

ఇందలి మృగయానిహోర సందర్భమునం జెంచుల (పసంగములు పద 

ములు నాటవిక జీవిత విశేషములను జక్క-గా విశదపరచుచున్న వి. 

ఇందెబుక ఘట్టము, విద్య ద్గోప్టీ మొ! గలవు. ఉల్యాపబంధపుం 

జబోకడయుం గలదు. 

న. 

ర. మన్నారు దేవుండు 

హె మాటి నాయికా స్వయంవరము: * 

మన్నారుదేన్రడు తంజావూరు విజయరాఘవ నాయకునకు 

"రాజగోపాలాంబవిక యందు గలిగిన తనయుడు. ల్రతేడు తంజావూరు 

౫డైనెక్క లేను. డీ. 1678 లో మధుర నాయక రాజులతో సంభవిం 

ద బలములు 

వ తం, స. మ. కే. నం. 674. ఇటీవల ఆం. వి, క, ప, (పచురితేము. 
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చిన యుద్ధమున. దం(డితో పాటీతండును నిహతుండయ్యెను. 4 కాని 

హూ స్వం " గంథాంత గడ్యలో నీతేడు కనకతులాది చానములు, 

న గహాోర (ప్రతిష్థాపనములును జేసియుండెనని వెప్పంబడుట జూడం దరిడ్రి 

రాజ్య కాలమున? దాను యువరాజ పట్టభ(దుడై యుండినట్లు తోంచును. 

ఆ గడ్యవలన సీతండు విజయరాఘ వాభ్యుదయాది (ప్రబంధములు రచించి 

నట్లు తెలియుచున్నది. కాని యీ హేమా నాయికా సయంవర 

ముక్కు నే డుపలబ్బము. 

' శ్నీరసాగర మధన కథయు, 'గాజప్ప తికా స్వయంవర గాథ 

లును (బసిద్దములు. కవి యా చెండింటిని దనతండి యిష్ట్టదె వతేములగు 
హేమాబ్ణనాయికా రాజగో పాలస్యాముల ( లశక్రీ ఇనా రాయణులు | 

కల్యాణకథా చితణవ్యాజమున  జోడించినాయు. నడువ (ప్రబంధ 

ఫక్కి-గా నాయికా నాయకుల విరహవేదన, రాయ బొరములు మొద 

లగునవి (ప్రవేశ సెళ్టెను. ఇందు వియరాఘునవుం డా వివాహ 
సంధానకర్హ యంట | ఇది యసంగతము, విజయరాఘువుని యాస్థాన 

యతగానములలో౯ దదుప పజ్ఞములు శెండింటియందు, నాస్థాన న 

కృతులలో దీనితో? గలిపి నాల్లింటను వజయరాఘవపా(త ఫేన్చట్టును 

అవి యతని యాస్థానమున (బదర్శితీమ్చులై నటుల తెలియుచున్నది, 

మజి, యతేని పాత్ర నెవ్వ ెట్లభినయింవెఢివారో, అది యతని "కెట్లు 
ప్రియము గొల్పినదో యూహక్రందని విషయము. 

ఇందలి కథా సంవిధాన మంత లగువు బిగువులు లేనిది. కథ 

యొక విధముగా? (సిద్ధమైన ,దెనను. డచ్చిత్రణమున కవిసమశాలి 

కములగు పరిస్టితుల (పఖావము బాగుగా బజినది. ఇందలి నాయకుని 

+ Vide., “the Nayak kings of Tanjore,’ page 153. By 

Sri Vriddhagirisan. 
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కొలువు సింగారము, ము తేమువలు, పురోహితులు మొదలగువాః 

(పసంగములు - అన్నియు నట్టివే. ఆ (పసంగము లతి చతురములు, 

చమత్కార జనకములును గాని యందు విరసతే౧మును గలదు, 

మన్నారుదేవుని రచన యొడుదుకుకులు లేనిది చక్కని 

పలుకుబళ్ళు సజీవమ్ములెన (ప్రయోగ విశేవములును బలుతావులం 

గలవు. కవి కన్న్ముపాస (పియతే(ముగలదు. వచన రచనలో నదిహాచ్చు. 

వచన భాగ మెక్కునగనే యున్నది. వచనములో నలంతి యలశి పద 

ములతో నర్ధవంతముగాం సంభాషణలు నడచుకు. ద్విపదల నలవోక 
పలువోకలు పోయినాడు కవి. దరువు లెక్కడి కక్కడం దెంగ చెప్పును, 

అన్నియు (బసిద్ధరాగ తాళాంక్రితములే. సువాల, ధవళ శోభినములు 

"మొ! "పెండ్లి పాటలు గలవు. లక్షీ కల్యాణము, సాంగత్య పదమును 

విశేషములు. [గంథారంభమున ఒర వారగడ్య వంటి దొకటి కలదు. 

[(గంథాంతమున భరత వాక్యము గలదు. 

ఇందు కడలిరాయని కమ్మవక్క-ణలో సౌమ్య చె (త్ర శుద్దా 

ఫమి హేమాబ్దనాయికా స్వయంవర ముహూర్తముగా. బేర్కొ-నం 

బడినది. అది విజయరాఘవుని రాజ్య'కాలమున (క్రీశ, 29-8-1669 అగు 

చున్న ది. అది (గంథరచనా కాలమునకు భంగ్యంతర సూచన 

"కావచ్చును. 

35 
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9. చ ల్ల సరారయ 

వివేక పిజయము: 

(అముడితము. తే. స, ము, శే. నం. 604, 605) 

[గంధక ర్త యగు చల్ల నూరయ పఫపొందవాక  వాసియు, 

సాంగ వేదా ధ్యయనశాలియు, అదె (తవాదై కపరుండును, ఆపస్తంబ 

సూ తుండును, శౌండిన్యసనో తుండు, పాపమా సూరుభట్రార్యుల 

వె తుండును లక్ష థ్రైమా నూరయార్వుల పఫుతుండు నని యవతా 

కలోం గలదు, (గంధము దవ్ష్సణద్యార కాధాముండగు రాజమున్నా రు 

స్వామి కంక్రితము. (తేంజాన్రూరు మండలమందలి మన్నా రుగుడి 
దశ్షీణద్యారక 1 కవి నివాస మగు పొందవాక చెంగల్పట్టుముండలము 

లోనిది * ) 

(గంథారంభమున (శ్లీమత్సదానండ చిన యుయోగి. స్త రొంప 

బడినాండు. అతీడీ కవికిం దత్తోోప దేశము చేసిన గురువై యుండును, 

15 వ శతాబ్ద చివరనుండిన ద తా లేయయోగి శిష్య పరంపరలో 

మూండవతరమున సదానందుఃడరు నొక యవధూత యుండినట్లు, 

నతడు (గంథక ర యనియును బెలియుచున్నది. ఈ సూరయ 

యతని శిష్యుడే యగు-నో 17 వ శ్రతాన్దీ నడుమ నుండెనని యూహీంప 

వచ్చును. (ఇప్పటి కిది యూహమ్మా(తమ. నిర్ణయము కాదు. 

(1) చూ. కాళకవి రాజగోపాల విలాసము. 

(2) Alphabetical list of Villages in the Madras Presidency. 
1906. 

(ల) చూ. ఆం(ధ కవి తరంగణి - సంపుటము 10, పుట 16కి, 
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గంథ విషయము :- కృష్ణమిశుని (ప్రబోధ చంద్రోదయమున 

కిదియొక మానసప్పుతిక యని చచెప్పినం జాలును. అది యిదివణుకే 

యాం[భమున నందివముల్హ్లయ ఘంటసింగయలను జంటకవులచే నదే 

వేరుతో? (బబంధముగా. బరివ ర్రింప బడినది, సూరయ తన కృతిని 

“ నాటకముగ, కూటనాటశకాకలన ”*' రచించితి నన్నా (డు. తత్త్వతః 

ఇది యక్షగాన (పాయమైన రచనయీ. ఇందు వివిధ రాగములలో 

దరువులు, దీర్గ న్పృద్విపదలు, వచనము, పద్యములును గలవు. రచన సల 

క్షణము సరళము నై నది. కాని కవికి వేదాంత మతవాదములతో. 

గల పరిచయ మితరములయెడం గానరాదు. 

10. పెదకెంప రాయడు 

గంగాగారీఏవిలాసము: * 

ఈ (గంథమును “ హిరియకెంపనృపతి” లేక * పెదశంప 

రాయను”? రచించినట్లు గలదు. “హిరియి” కన్నడ శబ్లము, “ారియి? 

అను తమిళ ఛబ్బమునకును, “పెద్ద” అను తెనుణస శబ్దమునకును సమా 

నార్గకము. హీరియ శబ్బపు టునికిని బట్టి కవి కన్నడ దేశవాసియె 

యుండుననియు, నేతద్గ9ంథ రచనచే నాధ భాషాభిజ్జుండు ననియు 

చెలియవచ్చును. మైసూరు మండలమున శివసము.ద (పాంతేము 

నకు క్ర. శ, 1418 నుండి 1728 వణకు శెంపగాడులను రాచవా శేలి 

కలె యుండిగి.! అందు హిరియశంపగాడ నామభేయు లిరువురు 

జ అము(దితము. (పా. లి, పు భాం., డి, నం, 1864. 

(1) For details Vide., Mythic Society Quarterly Vol. మ 

No. 4. (July, 1923) for Mr. B. Puttayya’s Paper on the Kempa 

Gowda Chiefs. (Geneological table appended) - Page 738. 
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గలరు మొదటి యతండు (క్రీ శ. 1518 - 1569 స. లనకుమ నుండిన 
వాడు. ఇతండే బెంగుళూరు నిర్మాత యం-ట రెండవ యాతం డతని 

దిన్న వమునుమ(డు. ఇమ్మిడ హిరియ"కెంప నామ భేయుండు. అమ్మడి 

యనంగా శెండవ యని యర్థము. అసలు వేరు హీరియశెంపం డనియే. 
ఈతని కాలము పదునేడవ కతాష్టీ యు త్త రార్థము. ఈ యిరువు 

రిలో నివ రీ (గంథకర్త యన్నది (పశ్న. యక్షగానము పుట్టినిల్లనం 
దగిన తెనుళసనాటనే మొదటి పారియశెంపని కాలము నాటి యక్ష 

గానములు లభింపలేదు. డక్షీణదేశమున తెనులన యవ గానమునకు 
వ్యాప్తి కల్లిన త ర్యాత, నా శ తాబ్పీ తుది పాదమునలాని్సి కన్నడ వివ 

యమున యతుగా నము లవతేరించిన ట్లాభారములు గానరావు. (కీ. శ. 
1682 -- 1718 సంవత్సరముల నడుము మెసూరు పరిపాలకులగు చిక 
దేవరోయ కంఠీరవ రాజూస్థానములందు. 'తెను/సన యత్షగానములు 

వెలసినవి. ఆకాలముననే కన్నడ యక్ష గానమునకుం (బారంభదశయొ 
యుండును. ఈ గంగా గౌరీవిలాసము గూడ  నాకాలమునశే, 

అనగా, 17 వ శతాబ్ది చివర వెలసియుండును. అది “రెండవ హీరియ 
శెంపని కాలమునకు సరిపోవును. అదికాక మొదటి హిరీయశెంపని 

కాలమునకీ శెంప చగౌొడులకుం చెలులతో. బరిచయ మేర్చ్పడి 
నట్లు తెలియదు. మజియొక విషయము -- ఈ(గంథమున రచనా 

(పక్రియ యంత (పాచీనమైనదిగాం దోంపదు. మొదటి హిరియశెంపంకో 
(గంథక ర యగునెడల నిది నేడు మన కుపలబ్దములై న యక్షగానము 

లలో. గనుల కాలము తెలిసినంతలో. (బాచీన తమమైన రుదకవి 

(2) వుట్టయ గారిచ్చిన వంళ వృక్షయన నితని కాల మిదమిత్లమని శే పేర్కొన. 
బడక పోయినను నితని చెద్దన్నయగు ముమ్మడి కంపగాడుంకు లేక మా లెశంపరాయం 
వను వాని పరిపాలన కాలము (క్రీ.శ. 16568. 78 అని గలదు. అందుచే నతని చిన్న 

తమ్ముండ డగు నీ శెండవ పహపొిరియశింపండు 17 వ శతాబ్ది చివర నుండినా6 దనుట 

నంళయింప నక్కు_జ లేదు, 
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నగీన విజయము కం చును బూర్యమైన ననవలెను. అందలి (పథాన 

రచనాంగములు : తొళవధానములె న దరువులు, ది(పద, అర్లచంది 

కలు, వలలు మొదలగు చేళి పదములు, కొొలంది పద్యములు, చిన్న 

చిన్న సంధి వచనములు. గంగా గారీ విాాసములోం (బసిద్ధ రాగ 

తాళములలో దరువు లెక్కు_వగా నున్నవి. సంధి వచనములకు బదులు 

కందము లెక్కువగా గీత పద్యములు, నక్క డక్కడ నొకటి రెండు 

సీనములు వృ త్తములును గలను. చేశికవితా రీతులు గానరావు, 

చరువులలో రాగ (ప్రాధాన్యము యక్షగాన రచనలో న ర్యాచిన్న శెలిని 

సూచించును. అది కర్తాటక సంగీతమునకుం (బచారము కలిగిన తరు 

వాతీ నేర్చడినడి. గంగా గారీపిలాసము సుగ్రీవ విజయమున కర్యాచీన 

రచన యని చెప్పనొప్పును. కనుక “రెండవ హిరియకెంపండే యేతద్ 
(గంథక రయనియు, నీ గంథము 17 వశ తాబ్షియు త్త రార్లమున రచింప 

బడినదనియు నూహించుట లెస్స. 

(గంథ విషయము :- నాయికా నాయకులగు గంగా గారీ 

శంకరుల పరస్ప రాన్వేవణము--చెలిక తెలచే రాయబారములు--వారి 

సమాగమము. రచన: (గంథారంభమున( గవి తనుదా+ (బశంసించు 

కొనినంత పగడగా లేదు. కాని సరస సంభావణలతో వృాదయంగమ 

ముగనే యున్న ది. 

అష డా కాము ాపముపంి.. వాసుల 



11. చికదెవరాయాన్ధ్థాన కపి 

చికదేవరాయ విలొసము: * 

కన్నడ చేశమునను నందును రాజాస్థ్రానములందును గొన్ని 

'తెలులపస యక్షగానములు వెలసి యుండుట కడు ముదావహమైన వివ 

యము. మైసూరి యొడయుండలోం జికచేవరాయం శొక దొడ్డ 

ప్రభువు. అతడు శ్రీరంగపట్టణము రాజధానిగా క్రీ శ. 1672-1704 

సం.ల నడుమ మెసూరి నేలను, ' అత డెంత యావావ ళూరుడో 

యంత సాహిత్య రసాభిజ్ఞుడు. స్వాయముగ కవి, కవి పండిత 

పోవకుండు నైన వాండు. అతని యాస్థానమున ననెక కన్నడ కావ్య 

ములు, కొన్ని సంస్కృత కాన్య ములు, తెలియవచ్చి నంతలోం "దెలులణగన 

సీ యక్షగాన మొకటియు నొక శతకము 8 గొన్ని చాటువులును 

వెలసినవి. ఆ చాటువుల కర్తయు నీ యక్షగాన కర్భయు నొక్కే 

యని యూహింప నగును. * కాని యాతని చేశేమూా తెలిసినదికాదు. 

(గ్రంథము మెసూరి చిక చేవరాయ (ప్రశంసాత్శక మె, తదంకితే మె 

యుండుటచే నది (క్రీ. శ. 16721704 సం. ల నడుమే రచింపబడి 
యుంజెనని అ స్పయాంవవచ్చును 

* ఆఅము[దితము, (పా. లి. ఫు. భాం. డి., నం. 1880. 

(1) Vide., Hystory of Mysore By Sri Hayavadana Rao. 

(2) గీత గోవింద ఫక్కి_ని గీత గోపాలమను కన్నడ కృతిని రచించినాండు. 

(ఇది ము[దితము), 

(కి) వా. లి, పు. భాం, కన్నడ డి. నం, 4-1. 

(4) చాటువులు వేటూరివారి చాటుపద్య మణిమంజరిలో నుదావారింపంబడి నవి, 

యక్షగాన |గంథాది శారూలవృ తము = “శ్రీ రంగ్లైక విహారి శౌరి యనునదియు! 

జివరనున్న “కురు విరాట వరాట *” ఇత్యాదియగు నీసము చాటుపద్య మణివుంజరిలో 

గలవు. యక్షగాన రచనా శెలియుం జాటువుల శెలియు నొక్క_మాడదిరిగ నున్న వి, 
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(గంథ విషయము :-- దైవ స్తుత్యాదికము చిక దేవరాయ పర 

ముగా. బడ్యములలో పష్ట్యంతములు, అతని తలిదం డులగు అమృత 

మాంబయు బేవనాయలును సృరింపయబడిరి. | శ్రీరంగపుర వర్ణన - 

ఆయన విజయము లనేకము (| పశంసింప౭బడినవి. 

కథ :-- చికదేవరాయ లాకనాండు వాహ్యాళి వెడలును, 

చంద్ర నేఖ యను పౌరకాంత యతనిం జూచి మోహించును. ఆమె విరహ 

వేదన - (ప్రబంధపుతంతు _ చెలిక తెచే రాయబారము -- నాయకుని 

సమ్మతి -- పల్లకిశుై రాచనగరికి నాయిక పయనము -- పడకటింటి 

ముచ్చట -- నై కాళీయ గీతములతోం జిక చేవరాయల (పశంసతో 

(గంథము ముగియును, 

ఇందలి చిక దేవరాయ శౌరి కొలువు సింగారము ఆ యాభ 

రణ వెశేవములు, ఆడంగుల పరిచర్య, స భాగోన్ట కథావస్తువు, 

ఆ ఉలా (పబంధపు కెత్తుగడ, గచనా (పణాళిక యంతయు. తంజూ 

నూరు నాయక రాజులనాంటి వెభవము నా యతుగానపు బాణీని 

స్ఫురణకు 'దెచ్చుచున్నది. చిక దేవరాయలు గ ధ్రైనెక్కిన రెండేండ్లలో 

దంజానూరున నాయక రాజ్య మంతరించినది. అపుడు విజయరాఘవ 

నాయకు నాస్థానార్యధ కవి యెవ౭డై నం జిక దేవరాయల రసికత గూర్చి 

విని యితని ఫకొలువునకు. జేరియుండెనా యనిపించును. 

ఇందలి రచన సరసమా (పౌఢము నగు (పఒంధ ధోరణి నున్నది. 

తాళ పథధానములగు దరువులు, ఎక్కువగా అర్లచందికోలు, పద్యుములు, 

ద్విపదలు సంధి వచనములును గలవు. ఇది యత్సగానమని కవిచేం 

"చేద్కూానంబడినదిం 

ఈ చికచేవరాయలనా(టి నుండి మెసూరు సంస్థా నమునను 

నాంధ్రవాజ్బయలతే కొొనలుసాగి నన లె త్తీనది. 

అ గానానాలాలా = హాలు 



12. కంరీరవనరసరాజు 

“అరసన వర మేలణ నాటకగళు” అని మెసూరి చికదేవ 

రాయల ప్నత్రుడై న కంకీరవరాజు కృతములుగాం గొన్ని యక్షగాన 

(పాయములై గ చిశిపొటి తెనుంస రచనలు మదరాను ప్రాచ్యలిఖక . 

ఫుస్తక భాండాగారములోని కన్నడ తొళపత (గంథ సంచయములో 

డి. నం. 1128 సంపుటములో. గన్న డ మోడితో. గానవచ్చు చున్నవి. 

(దీని (పతులు మైసూరు ప్రాచ్య (గ్రంథ భాండాగారమునం గూడ 

నున్నట్లు తెలిసినది.) 

చిక దేవరాయల పుతుడె న యీతని పూర్తివేరు కంఠీరవ రి 

నరసరాజు. ఇతండు (కీ. శ. 170%- 1718 సం. ల నడుమ శ్రీరంగ 

పట్రణము రాజధానిగా మైసూరు రాజ్నమును బాలించెను. ఇతండు 

పుట్టుమూల్. ఇతనికి మూక రసనియు నామాంతరము! అట్ట మాతే 

జెట్టిన్ని కృతుల నదియు దెనుగున రచింపంగఖైనా యని యనివింపక 

ఈ కృతుం౦ చెక్కువపాలు కంఠీరవరాజ శృంగార (ప్రసంగా 

త్నకములే, త త్సశంసాభూయిష్టములే. అవి కంఠీరవ రాజకృతు లేయెన 

పతుమున నతీండట్లు స్వకుచమర్షనము చేసికొనియ'౦డునా యని మజీ 

యొకశంక్ర. అయితే అన్నిటను నతని కర్హృత్యము నిరూపించునట్టి 

యాధారములు పొడగట్టును, 

(1) Vide., History of Mysore, Vol. II., Chap. I... Pp. 1-17 
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గంథసమీక్ష 

1. కొరవంజికు: 

ఈ సంపుటిలోం బెలుంగు కన్నడ తమిళ (వాక్ళుత భాషలు 

నాబ్లంటను ని కొరవంజి కు + గలదు, అందు. చెను క శాయందలి 

పిషమయము (శీరంగెళుని దర్శించి వచ్చుచున్న క ౦రీరవ రాజును బాంచాల 

పతి కూంతులు కాంచనలతీ చూచి మోహంచుట్క తదుపరి యామె 

వలపు వావోక, భారతి బేవి కొరవంజియె వచ్చి యామె కీప్పితావా ప్రి 

కాగలదని సోదె చెప్పుట. ఇందొక్క_ శ్లోకము, గీతము నీసము, 

ఏలపదము కొలంది దరువులు, ద్విపదలు చిన్న సంధివచనములును 

గలవు, దరువులు (ప్రసిద రాగ తాభళములలోం గలవు, 

'తెనుంగునం గొరవంజులను పేరం గొన్ని యత్షుగానపాయ 

రచన లీ కాలమునుండియే కన్సట్ల్టుచున్న వి. ఈ కొరవంజియో, కంఠీరవ 

రాజ సవముకాలికుడునుు శహాోజీ యాస్థానక వియునగు గిరిరాజకవి రాజ 

మోాహాన ఫొరవంజిళచళూ (దానిగుజీంచి ముందు తెలియ గలదు) - 

ఈ ెండిట నెదిము-దు పుట్టినదో నిర్ణయించుట కష్టము. కొరవంజి 

యనంగాం గొరవడాతి (స్త్రీ యుని యర్శ ము. ఎయుక చెప్పూ టామెవృత్తి. 

ఆ పాత్రకు (బస క్తిగల యక్ష గానములశే య్తా వెరు గల్తీనది. 

ఇదివణుకే విజయ రాఘ వాస్థానకవుల కృతులందుం గొన్నిట కొంవంజి 

నామరధరూాపములు స్పష్ట్రపడినవ. కాని యా [గంథము లావెర వ్యవ 

హ్బృతేములు గాలేదు. (విశేషములు (పకరణాంతీమునం దెలియనగును,) 

థీ కు యనగా రచన తేక పద్ధతి లేక ని ర్మాణముయని యర్థము. (చూ. 

అందలి తెనుగు కు - పరికోధన ప త్రిక జయ హేమంత్ సంచికలో? (బకటితెము. 

36 
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ప, పంచాయుధక తై: 

(శ్రారం గేళుని పంచాయుభములునుం గంఠీరవరాయని రక్షిం 

చునుగాక యను శుభాశంననమే యిందలి విషయము. ఇందాజు 

సంస్కృత శ్లోకములు, నాతు శ్లోకముల క్రింద నాటు ద్యిపదలు, నడుమ 

నాలుగు తావులం దాళ దరువులును గలవు, 

ఫ్, లక్ష్మి విలాసము: 

ఇందు నిండుకొలువుండిన కంఠీరవరాజు కడ కతని సా_మాజ్య 

లక్షీ సపరి వారముగా వచ్చి నటియించి యాతని దివించుట వివ 

యము. ఇందలి రచనావిజశేషములు శ్లోకము, ద్యిపద, దరువు, 

వీసము, సంధివచనము, 

4. కలవాణీపవిలొాసము: 

కంశ్రీరవరాయని వలని వచ్చిన శకాంభోజరాః పతి చేడికో 

లిందలి విషయము. ఇందు (ప్రసిద్ధ రాగ తాళములలో దరువు లెకుూవ, 

ఒక దీర్షద్విపద, శాకూల వృత్తయున నొక పద్యము (తెలుంగు, నొక 
చై యు గం లా 

న్లోక్రము (సంస్కృతము), నొక సంధివచనమును గలవు. 

ల్, నాట్య విద్యా విలొసము : 

ఒక నాట్య విద్యా విలాసిని కంధీరవరాయ  సముఖమున. బడ 

శేలికలు సలుపుట యిందలి వివ యము. ఇంకు ప్రసిద్ద రాగ తాళము 

లలో. బదములు, ద్యిపదయు, నొక రెండు శ్లోకములును గలవు, 

6. వసంతోత్సవ విలాసము: 

ఇందు నాందీ (వస్తావన లుంకుట విశేవము. కృతిక ర వివ 

యము గూర్చి నటి పృచ్చింపంగా నూ[తధారు;య. కంఠీరవరాజని 
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కంఠో క్రిగాం జెప్పటయు. నింకొక నిశేషము, నటి వసంత వర్షన 

చేయును. తదుపరి కంకీరవుండు కొలువుదీఖుట. నూ(తధారుండీ 

“నాట్య (పబంధి [ప్రయోగమునె నటిని పాచ్చరించుట్క బిరుదు 

పాత్రలు (శ్రీలు) కొందరాయన యెనుటికి వచ్చి పదాభినయము పట్టు 

టయు నిందలీ విషయములు. ఇంద దరువులు, ద్యిపద, సంధివచన 

ములు, ఒక నీసము, సంస్కృత పాక్ళతే ముల నొకొ-క్క- శ్లోకమును 

గలవు. 

7. విభక్తి కాంతాపవిలాసము : 

ఇందును నిది కంరీరనరాజు కృతియని యున్నది. ఇం దుదా 

హరణ కావ్వములందువ లె వరుసగా నాయా నిభ కలలో. గలకంఠీకృత 

కంఠీరవ (ప్రశంస సాగినది. ఇది సంస్కృతే (పచురమైన రచన. సంస్క 

తము చూర్దికా శ్లోకము లంటబేగాదు, వచనమునందును, దగును 

లందును గలదు. అతెనుంగునను కొన్ని దరువులు, కందములు, ఎత్తు 

గీతులు లేని వీసములును గలవు. ఇది (ప్రదర్శన కు ద్దేశింపం బడ్నట్లు 

స్పష్టపడినది. నటీ స్యూతధారుల పూర్వరంగ (ప్రవర కత్వ[ ప్రస క్రియు 
నిందుల లదు. 

5. అష్టదిక్చాలక పిలాసము: * 

ఇది వాసవీ నాటకము, వావక్తి, వైవస్వత నైరుతి వారుణి, 

వాయపవి, శాబేరి ఐశాని నాటకములని యొనిమి దవాంతర విభాగ 

ములుగల యొక పెద్ద నాటకము. ఇందుం డొకనాం డష్టదిక్సాలక 

సమేతుడై నాటక శాల బరీ శ్నీంపరాంగా నాయా దిక్పాలక (పతినిధు 

నా ఇందలి * ఐళాని * నాటక భాగము మొత యుపలభ్య (పకులంశచెంవు న 

గానరాను, 
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లట్లు వాసవీ _పభృతులెన యెనమంు వేల్పు నట్టువక' తెలు వచ్చి 

పంతముపటి గజెకటి తమ తమ కదల తారశమ్యము ని యింపుమని వై జ ల ర రాం 

యాతని. గోరువురు. ఆవేళ నురముని యమ శే దు లితో కంఠీర వ రాజు 

పిఠల విద్యల తారతమ్యము నిర్ణయింపలోలవా।, డని చెప్పెను. అంచ 

'దేవేర్మద నిజేశమున వారు మేళము కట్టుకొని క్రంఠీర వేందుని సముఖ 

మునకు వచ్చిరంట. వరుసగా నొకొక్క_ శే తేమ తవు నాట్య విద్యా 

నై పుణ్యమును స ప్తతాళములందును బడాభినయ పురస్సరముగా (బద 

ర్భించిరంట. ఇండలి విషయ మిది. ఇందింకను శ్లోకములు, పద్యములు, 

దరువులు, దింపదలును గలవు. చిన్న చిన్న సంధినచనములతో* 

చాత్ర (సవేశ సూచనలు, యవనికాంతేర నిర్లమన (వన క్కియు. గలవు, 

ఈకందీరవ కృతులలో రచనలో జక్కని వై విధ్యము, నే కము, 

వృదుముధుర పదగుంభినమును గలవు. అన్నియు. (బదర్శనోద్దిప్ల 

ములే యనిక్రించును. అయితే అన్ని యు బద చాళికలవంటివి మాతే 
మన్నియు (స్రీ (పాయములు. శై శికీవృ త్తివేశలములు. అన్ని టను 
రాజ |పశంసలు, నాట్య సంగీత శృంగార (పసంగములే (పధానవిషయ 

ములుగాని యెందును నొక విస్తృతమైన కథగాని, విశిష్టమైన సన్ని 
వేశముగాని లేవు. అవి నాండు కంఠీరవ రాయ సముఖము నగరి నట్టువ 
కత్తులచేం (బయోగింపం బడిన ప్లే తోందును, శ్ర్రపా(త్ర [ప్రయోగ 

మిందు స్పష్టపడినది. కొన్ని యేకపాత్ర [ప్రయోగభాజనములుగాం 
గన్పట్లుట యొక విశేషము. కవి యెవం డైనను కంగఠీరన్ర డెనను 
గాకపోయినను గొప్ప కళాకుశలు డనిమా(తీము స్పష్టము. 



1ఏ.వ్రీనారాయణ తరులు 

పారిజాతాపహరణము: * 

(శ్రీకృష్ణలిలాతరంగిణీ కృతి (పతిషఘ్టైామహితుండగు శీ) నారా 

యణతీర్హపాదుంయ. తెలుళసనను యక్షగాన (ప్రాయమగస నొక కృతిని 
వెలయించియుంకుట యాంధ్రుల యచ్చష్టము. అయితే అది దన్ని ణ 

'దేశముననే పుట్టి యచ్చటనే (ప్రచారము సంపాదించినట్టు కన్సించు 

చున్నది, అచట శక, నన్యత్రే త్మత్పతులు లభించుట లేదు. 

తిర్భం జాంధ (బాహ్నణుడు. గోదావరిముండలములోని కూచి 

నుంచు-అ| గ హోర వా_స్తవ్వు-ము. కాని యెప్పుడో అజవ చేశ మందలి 

మెరట్టుూారునకు( జరిగినాంయ. అతండక్క-డే యీపారిజాతనాటకమును 

ర-చచించినాండని (నీరాసఘువన్గా రనుచున్నారు. * అతనికాలము కీ. న్ 

[700 1పాంతమని డా. ఎను. కృష్ణమాచార్యుల వారనిరి, 2 

ఈ(గంథమునం గ ర్హజేరిదియని (ప ల్వేకముగాం జెప్ప(బడ లేదు. 
రచన తరంగిణి ధోరణికి భిన్నముగా నున్నది. అందుచే దీని విషయ 

* అముదితేము, తం, స, మ, కే నం. ర్కీక మటీయొక (పతి మెరటూరులో. 

గలదని డాక్షరు శ్రీ ఏ. రాఘువన్ గారు చెప్పిరి. 

చూ. journal of the Madras Music Academy,  194ఉ2., Nos. 

1to 4. p. 74. మెరట్టూకు (పతి పత నంగహమిం దుదాహారింప౧ బడినది, 

తంజావూరు మెరట్టూరు (పతులు రెండును గలినీననే సమ్మగ[పతి తయారు కాగలదు. 

(1) నారాయణతీరులవారి గురించి యా యా విశేషములకు రాజమం(డి 

కొండపల్లి వీరవెంకయ్య (పచురణ (19468) | శ్రీకృనలీలా తరంగిణికి ముఖబంధ 
ములు-గా నున్న శ్రి 'రాఖ్రువన్ (పభృతుల రచనలు చూడనగును. 

(2) History of classical Sanskrit literature, p. 345 by Sri 
M. Krishnamachary &. 
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మున దిస్థల క_ర్శృత్వేము నెవ్నరైన శంకింపవచ్చును. కాని దరువుల 

చివర? దీర్గ పాదునిమ్ముదలు తంజావూరు పతిలో నాజు తడవలు మెర 

ట్టూర్ముపతిలో మటీ రెండు తడవ లెక్కువగను గన్పట్టుచున్నవి. 

తరంగిణిలోని మూండు కీ ర్తనలు (1వ తరంగము 16, 17 వ కీర్తనలు, 

12 వ త. కి కీర్తన) యథాతథముగా నిందు గలవు. ఇందు (గంథా 

రంభమున సంస్కృతమున గల కథాసం గహ రచనాపద్ధతి తరంగిణి 

యవ తౌరికను దలంపించుచున్నది. అందుచే నిది నారాయణతీర్ట 

కృతమని నిశ్చృయింప వచ్చును. 

ఇందలి కథ | ససిదమెనది. రచన తరంగిణి రచనకు దీసికశు 
| రామా యై 

నను యక్షగాన సహజమగు సౌకుమార్యము గలది. (గంథ మంతయు 

దరువు, వచనముచిెప్పున సాగి పోవును. అందు సంధి వచనము లెక్కువ. 

ఒండు "రెండుచోట్ల వరుసగా రెండు మూండేసి దరువులు (పయుక్ర 

ములు. నడుమ నతి విరళముగా ద్విపదయు న్లోకములును గలవు, 

మెరట్లూరు [సతినిబటి యిందలి దరువులు (పసిద్ష రాగ తాళములలో 
లు లు రు 

నున్న వని [గహింపనగును. ఇందు కటికవాని ప్యాతకుం (బన క్రి గలదు. 

ఇది (పదర్శనోదిప్ర మైనట్లుగనే తోంచును. 



14. శహాబి 

తంజావూరిలో నాంధధనాయక రాజ్య మంతరించిన తరువాత 

మహారాష్ట్ర ప్రభుత నెలకొన్నది. ఆ వుహారాష్ట్ర (పభువులును (బ్రీయం 

పడి నాయకరాజులవలెనే మన భాషా వాజ్మయముల నాదరించుట 

చర్మితలో నొక యపూర్య సన్ని వేశము.* వారు యక్షగానము నెడనే 
యెక్కువ మక్కువ గలవారగుట యింఫొక విశేషము. వారు యక్ష 

గానకవుల నాదరించుటయ కాదు స్వయముగ ననేక యక్షగాన (పాయ 

రచనలుప చరించిరి. అట్టి వారిలో (పాత; సరణి యుండు శహోజీ. ఇతేడు 

భోసల వంకీయు(డు. ఛతపతి శివాజీ సవతి తము డగు వకోజీక్షి 

దీపాంవిక యందుం గలిగిన తనయుయ. కీ. శ. 1604-1712 సం.ల 

నడువు తేంజావూరి నేలినవాండు. ఇతం డపర విజయరాఘవుండు. అతని 

వతె నతిమా(త గీతి సాహితీ (వీతిగలవాండు. నాట్యక ఖా ఫోవిదుంయం 

శృంగార ధరారు(డు, హాస్య చతు రాన్ఫు (డు. అతని సాహిత్య మంతయు 

నాలక్షణములకు. (బమాణ భూతముగా నున్నది. 

నపహాజీవేరం దదంకిత ములు గాక, తేదుపజ్ఞములుగా నిజువది రెండు 

యతక్షుగాన (ప్రాయ రచనలు గన్పట్టుచున్నవి. అన్నియు నముదిత 

ములు. తంజావూరు సరస్వతీ మహలు పుస్తకభాండాగారమున నన్ని టి 

ఛూ చ నా ఇందుల చేరొ)_నబడిన తంజావూరు మహా వాష్ట్ర (పభువ్రల 

రాజ్య కాలాదిక చరి(తాంశముల కాధారము వా 

“Maratha Rule inthe Carnatic” By Sri 0. K. Srinivasan. 
(Annamalai University Publication, 1945) 

* (వివరములకు) చూ. (శ్రీ “ మల్లంపల్లి సోమశేఖరశర్శ గారి * తంజావూరి 

పశ రాష ప _ సొహిశ్రంము ?) అను వ్యానము భార మహా రాష్ట్ర భూపతులు ఆంధ వొత్య అను వ్యాస భారతి, 

డిసెంబరు, 1958 జనవరి, 1954. 
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(పతులును గలవు, శపహోజీ మృుహోరాష్ట్రుడ మ్యు నాంధమున నన్ని కృత 

లన్య భావ యాస లేకుండ (వాయుట గమనింపం దగినది. అతని యాస్థాన 

మున యక్షగాన రచన చేసిన యాంధకవు లనేకులు ౫లరు. ఎడ నెడ 

వారి (పశంనయుం దజచు వారి కృత్యవ తారికల తీకుును శ హాజీ క్రతు 

లందు. గన్పట్టును. అందుగెండు కృతు లస లతనివి కావనయే యని 

వించును. కడమ కృతుల విషయమునను శపహాజీ త దాస్థాన కవుల సాహా 

య్యమును (గహించి యుంకును. కాని కొన్ని కృతుల (ప్రతి విలేఖన 

కాలములను బట్టిచాడ శహాోజీ గ్రంథరచన (క్ర. శ. 1701 (పాంతమున 

జరిగియుండినట్లు తోంచును. అనయా నప్పటికి శపహాజీ గంజావూరునకు 
వచ్చి పాతికేండ్ర _పెచిల్నుకెనది. సింహాసనము నెక్కునాంటికి యు క్ష 

వయస్కు--డై యుండును. సవాజముగా భౌాపా సాహిత్య (వయం 

ఛానుకుండగు నతని కచట నింకను (బభారము నందుండిన యాంధ్ర 

భావ నభగ్గిసించుటకా పాతికేండ్ల కాలము చాలకపోదు. ఇణశకం దడా 
స్థానకవి కృత్యవతారికా న్లోకాదిక (గవాణ విషయము. -శపహాజీయీ 

స్యయముగాం (టయంపడి వానిని (గహాంచియుండవచ్చును. లేక 

యానాంటి (ప్రతి విలేఖకు లప్పటప్పట తదాస్థాన కనులు చెప్పుచు 

వచ్చిన శ్లోకాదులందుం దవుకు నచ్చిన వానిని నొన్నిటి నందందు 

జొప్పించి యుండవచ్చును. వదెట్లయినను జై చిలుకు రెండు మాట ేమి 

గాని కడమ యిజువదింటను రచనలో శసాజీ భాగస్వామ్య (పతిప త్తి 

యధికముగనే యుండును. , 

ఆ యిఅతువదింటను బదునాబు నాటకములుగనుు నాలుగు 

(పబంధములుగను (గంథక రచేం 'బేర్కొనంబడినవి. నాటకములన్ని యు 

“నుదారవేషభాపా భూపీతము లని పేర్కొ నంబడినవి. అవి సంవాద 

శె_లీక వచన (ప్రచురములుగను, (బబంధములు నాట్యోద్దిష్టగీతి బంధ 
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(పకృష్ణములుగను నున్నని. అవి యన్నియు నాయడు (పదర్శింపబడిన ఫ్లై 

వానిలోగల సూ(తధార వచనములును గొన్ని (పయోగ నూచన 

లును విశద మొనర్ఫుచున్నవి, 

ఆ (గంధములు నాధారణముగా జయే త్యాదియగు నొక 

“ తోడియం ” దరువుతోం (బ్రారంభమగును. స్సు త్యాదికము పిదప 

నొక న్మూతథార వచనమున (గంథనామ కర నామ నిచ్లెశము 

నాపై నొక ద్విపదలో. గథాసంగహము చెప్పంబడుటయు. గలవు. 

కథాసంగహాది(పద (పబంభములందు మాత్రము కానరాదు. 

ముండే వినాయక స్తుతి యున్నను గథాసంగవహా ద్విపదకుంబిదప నతని 

యాగమన [పస క్రియుండును. అనాం (బదర్శనవేళ నొక కుల వాం 

డెవండో వినాయక నేపథ్య ముతో రంగమున (బ్ర వేశ పెట్టబడి (ప్రదర్శకు 
లైన భాగవతుల పూజ నందుకొని పోన్రుచుండు టాచార మై యుండును, 

ఆ విమ్మట “ ఆస్థాన సంతోషి. * యగు కటికవాని వాలకము (ప్రవేశ 

(పసంగము లుండును. అంతట? గథభారంభము. (గంభాంతమున సాధా 

రణముగా నొక ద్విపదలో. గాని గద్యలోం గాని కృతిసమర్చణ ముం 

కును. ఆ సమర్పణము తేఅచు శహోజీ యిష్ట్రదెవత మగు త్యాగేళ్యర 

స్యామికై యుండును. ఇది యతని కృతుల యాద్యంతేముల సామాన 

స్వరూపము, కం (బల్యేకముగా సాయా[గంథ విశేవ విషయములు 

మాత మొక (క్రమము ననుసరించి తేలుపయుడును, 

1.వి ఘే శ్యర కల్యాణము: 

నిది బుద్ది యను (బహ్మపుతికలతో వినాయకుని వివావా 
రి యి ” 

మిందు వర్షితము. ఇది వి ఖ్ను శ్వరకల్యాణ మే కాయబటి (గంథాదంభ 

(1) తం. నమ. కె. నం. 610-616. 

వ | 

BR 
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మున మణీ వేత యతనిపాత (పవేశ సూచన లేదు. సరిగా లగ్న 

సమయమంబే యతని పాతకుం[బస క్కి.” ఇందలి దరువులు (ప్రసిద్ధ రాగ 

తాభములలో నున్నవి. కొన్నిటి కజువ - 'తెలులగసు నమూతృీక లుదావా 

రింపయబడినవి. మాతృక లనంగా న్ దరువుల వరుసలకు నాండు (పనీద్ల 

ములగు పాటల యొరవడులుం 
-- 

ఏ, శచివురందరము వ” 

ఇందలి వినాయక. పాత (పవేశ భట్ట వుక్కడీ కది యొక 

చిన్న (ప్రహసనమువలె నున్నది. శచిందుల వివాహ మిందలి యితి 

వృత్తము. అది శహాజీ యేలు తేంజాపురమున జరిగినదంట. ఇందు 

వచనము పాలెక్కువ. దరువు లనేకము వూతృకానుసారము రచింప 

బడినవి. (పౌఢమైన శ్లోక రచనయుం గలదు. ప స్యముకొజు 

కసభ్య పద (ప్రయోగము, ననుచిత సన్ని వేశ కల్పన గావించినాయు 

(గంథక రృ, 

పాత్రల పరిచయ మిందు ద్వివిధముగ నున్నది. సూ(తథారు 

ననువుతిపై భబాగవతులే పాతలను బలుక రెంచుటు, పాత్ర (పవేశ సమ 

యమున, దత్త ద్వెవ భాపాదిక వర్శనా రూపమైన దరువుల ద్వారా 

కావించుట, మజియు (గ్రంథ స్థ ములగు నాధారములను ఒటి యా నాటక 

(పదర్శకులగు శ్రాగవతులలో (బావ్మ్నాణులు గలరనియుం గోవెల 

మణియగాని వంటి వాండును సూత్ర ధారత్యేము వహీం౦ చెడివాండనియు, 

మదల, “తొళము, తంబుర, తి త్రి మొదలగునవి నాంటి (పదర్శనపు 

హంగువాద్యము లనియు నూహింపనగును. శహోజీ యాస్థానకవి యగు 

గిరిరాజ పదము లిందు (బుశంసింప(బడి నవి. 

(2) త. స మ, కే. నం. 625 -- 627, 
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ల. వల్తీకల్యొణము:* 

శేటలాగులో వల్లీ కల్యాణ మని యున్నది. కాని కవి పెట్టిన 

వేరు కుమారస్వామి కల్యాణము. ఎట్టనుకొన్నను దగవులేదు. వల్లి 
ht ళ్ (౧౧) 

యను చెంచెతను గుమారస్యామి పెండ్లి యాడిన కథ యిది. దక్షిణ 

దేశమున గడు (సణార మందిన కథలలో నిది యొకటి. మన చెంచు 

లక్షీ. a "లేక గరుడాచలము కథయు నించుమిం చిట్టి చే. 

ఇందు ద్విపద భాగ మెక్కు_వ. దరువులును వచనము గొలందిగాం 

గలను. ఇందు “నాటకశొల భామల” (పసక్తి వచ్చినది. గిరిరాజ 

పదముల (పశేంసయు గలదు, 

4. శాంతా కల్యాణము : జ 

కథ (ప్రసిద్దబు. _ వేశ్వలత్ బుశ్య శృంగుని సమావేశ భట్ట 
మెందు ర_క్రికట్రనది. కాని కులవధువగు శాంత పొతే మొక వెల 

'వెలంది పా్యాతవలెం. జిత్రింపంబడినది. అల్లే మహర్షు లంత వారు 

“మామూలు భంగు బై రాగులనలె” జి తింపంబడిరి. ఇందు ద్విపద, 

దరువులు, వచనములు, న్లొకములు గలవు, 

ప్, [దౌపద్ కల్యాణము: 5 

కథ ప్రసిద్ధము. కవి వివరములను విడిచి పెట్టకుండంగనే సంగహ 

ముగా దెమల్సివై చినాడు. కాని రచన యైలిహోసిక స్థాయి నందు 

(8) త. స. మ. శే. నం. 590 — 596 నం. 596 (ప్రతి విలేఖన కాలము: 

తారణ - ఆశ్వయుజ శుక్ల పస్థ్రి స్టిరవాసరము (క్రీ. శ. 28--9--1704. 

(ఓ) తే, స, మ. శే. నం. 628 -- 680 

(ర), «4 3, ర85 -- 588 
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కొనలకపోయినది. ఇందవతారికలో సభానాయక (పశంసాత ఇక మైన 

గద్య “కైవార” మని వేర్కొనంబడినది. కథాసం గహ ద్విపద లదు. 

రాగ తాళము లుచాహారింపంబడని చిన్న చిన్న దరువు లచేకము. ఒక 

యుత్సేలమాలయు, నొక కందము, నాలుగ చోట్ల ద్యిపదయు గలవు, 

గ్రంథము సాబొలు వచనమనియే చెప్పవచ్చును. అందు సూ(త్రధార 

వచనము లెక్కున. రచన సామాన్యమైనది. 

6. కృష్ణలీలా విలాసము: | 

కృష్ణ జననము బాల్యక్రీడలు, సత్యా పరిణయము నిందలి 
కథావ స్తువులు. ఇందలి యవతాౌరిక సరస్వతీ కల్యాణము దానితో 

సమానముగ నున్నది. ఇందు సూత ధార వచనములు, శోభన గీతా 

దులును గలను. (గంథాంతమందలి మంగళగీతము శవోజీ జల క్రీడలు, 

సతీపతిడాన విలాసములందును గలడు. 

7.జలకీడలు:' 

కథ (పసిద్ధము. హాస్యము కొకు పష్రూ తిమ్మక్క, వాపావథాని 

యను రెండు పాత్ర లిందుం గల్పితములై నవి. ఇది మెట్లు (పదర్శ 

సీయమా యూహాకంవకున్నది. ఇది" నవ్యనాటక ? మని చరనం 

బడినది. ఇందు జిన్న చిన్న దరువులు, సూ(తధార, ప్మాతవచనములుు 

దిగపద, శోభనము గలను. రచన యొకోతీరు. 

(6) కం. సమ, శే, నం, 505 - 506 (ఇది శా కలబ్దయొనది. దీని గురించి 
చె మాటలు కేటలాగును బట్టి (నవాయంబడినవి,) 

(7) త. న. మ. కే. నం. 521 - 527. 
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ఏ. సతీ వతిదాన విలాసము :* 

ఇందలికథ కృష్ణ తులా భార గాథ, (ప్రసిద్ధము. చక్కని హాస్య 

ద్యోతేక సందర్భములో సరసముగా నున్నది. ఇందు. జిన్న 

చిన్న దరువులు, ఘూతధాకప్మాతల వచనములు, ద్విపద, నోఛ 

నము గలవు. 

9. సీతా కల్యాణము: 9 

కథ(పసిద్ధము. ఇందలి శహాజీ ప్రశ స్పి గద్య “కై వారగద్య ' గాయ 

బేర్కొనంబడినది, ఇదు దరువులు ద్విపద, గద్య పద్గోములును 

గలవు, సూతభార వచనములున్నవి. రచన చక్కనిచే. 

10. రామవట్టాభి పేక ము: 10 

కథ (ప్రసిద్దము. ఇందు తీలవగులు భరతునితోం దమిళమున. 

(బసంగింతురు, వారి చేతితో దుపాకులు. గలవంయట |! (అట్టి తల వరులు 

నాడు మహో రాస్ట్ర ప్రభుత్వోద్యోగుల యుందురు) ఇందలి రచనలో 

విజేపములేను. సన్ని చేశములేని వస్తువు. చప్పని రచన. 

11.రతి కల్యాణము: 11 

ఇందలి యొత్తుగడ కొంత (క్రొ త్రది. “నాంది ద్విపద ”” రమొక 

బి కేవషము. 
ఖీ 

(ర) తం, స, మ, కే నం. 644 — 650. 

(9), » 668 - 872. 
(10) ,, uu అం O12 — O11. 

నం. 577 (పతి విలేఖన కాలము : తారణ ఫాద్రపద కృష్మెకాదశి, సౌమ్య 

వాసరము శ్రీ, శ, 18-9-1704. - 
(11% తం. స, మ, శే, నం. 561 -- 567. \ 
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కథ ప్రసిద్ధము. తీర్చు కొత్తది. రతిమన్నధుల వివాహము 

శా హాందుం డేలు తంజాపురమున జరిగినదంట, అందలి రచన సరస 

ముగ నున్నది. దరువులలోను సంభాషణలు చక చక నడచినవి.' 

ఇందాం(నపాణిని బిరుదాంచితుండె న  కేపాచలపతి యను 

పండితునకు శపోజీ కావించిన సనా నము, గహాోజీపై గిరిరాజ కవి పడ 

ములు రచించిన విషయమును (బశంసింపంబడినవి. 

12, రుక్మి ణీ సత్య భామా సంవాదము: " 

ఇందు గథాసంగ్రహ ద్విపదతొ నే (ంథారంభము. స్తుళ్యా 

దికము లేదు. కటికము (పస క్రి కానరాదు. సవతుల సంవాదము 

కంకును సతీపతులది ర క్తి కట్టినది. సూ(తధార వచనములు, ద్విపదలు 

. నెక్కుడు. ఒక నీసము నొక కంచము, చిన్న చిన్న దరునులును గలవు. 

సంవాదములం దు_త్తర్యపత్యు త్తరపు దరువులు పెద్దవి. (గ్రంథము చివర 

“వృ త్తీదరు ”వను నొక రచనా వశేషము గలదు. చూడంలా నది సీస 
పద్యమే దరువుగా మలంపంబడినది. కాంగా దీనిని నీసార్ణ మనవచ్చును. 

1ఏ. కిరాత విలాసమువ గే 

అవతారికలో. గొంత [కొ త్తదనమున్న ది, తనతోం బగడ 

సాలాడి పందెమున స్వసర్వస్యము నోడి నారదుని * సలహా” ప కారము 

కిరాత వేషమున నడవి కేం గిన శంకరుని భిల్లాంగనా నేపథ్యమునం బార్యకి 

కలిసికొనుట యిండలి విషయము. (గంథ మంతేయు నొకదరువు, నొక 

వచనము చొప్పున సాగిపోవును. నూ. వ. తెక్కువ. పాతల సంభావణ 

వచనములును గలవు. ఇందలి రచన పొల్పుమాట లంతగా లేనిది; నిష్ట 

ప్టము, సరళము నై నది. 

లా. దానన. 

(12) తం. స, మ, శే, నం. 588 -- 556. 

(18) తం. స మ. శే. నం. 501-- 504. 
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14. సతీదానశూరము:ఃే 

శాహారాజు సాహిత్య వె యాత్యమును పట్టి యిచ్చునట్టి విశిష్ట 

కృతి యిది. ఇందలి వస్తువు (కొత్తది. రచన కడు చక్కనిది. మోరో 

భట్లను (బావ్మాణుడు సళశిష్యుండ్రై. తిరునాళ్ళకని బయలు చేజ్ యట 

మగనాలి యగు నొక మతంగ భామను జూచి కామించుట. ఆపెయు, 

నతని శష్యుండును వారింస(జూతురు. అదియొక పెద్ద వాగ్యాదము. కాని 

లాభము లేకపోయెను. పిదప నామె భార్తయే వచ్చి సంగతి (గహించి 

యొక ధరోోపస్వ్యాసము చేయును. అంతకును బంతులు దారికి రాకుంట 

చూచి యయ్య వారికి? దన డారను భారవోయుటకు నిశ్చయించును. 

అప్పు డయ్య వారిలో బరివ రృనము పొడసూపును. చివరకు శివుడు 

సాక్షాత్కరించి యంఎదజకును మోక్షము నన్నుగహించును. ఇది యిందలీ 

విషయము. 

ఇది సంవాదశె లీ (ప్రచురమైన రచన. చమ త్మా-రావహము 
లైన శృంగార స్వారస్యములు, (పశస్యములై న హాస్య (వసంగములు 

నిందు గలవు. రసాభాసమైనను ర క్షిగట్టినది శృంగారము, వస్తువిషయ 

మున. (బసీద్ధమైన సురా భాండేశ్యర కథను, సన్ని వేశ రచనా ఫక్కి- 

కలలో. దంజూపురాన్న దాననాటకము నిది దవే శెాలయింప6 గలదు. 

ఇందు వచనము పాలధికము. దరువులు కొద్ది. సం, శ్లోకములు 

సుమారు నలువది గలవు. అందు. గొన్ని భర్భృహాకి సుభాషితము 

ము (ప్రసిద్ద (గంథాంతరములనుండి (గహాంపయిడినవి. సం, లోకో కులు 

నెక్కువగలవు, ఆ [గహించుటలో మంచి సందర్భోచితజ్ఞ తం (బకటించి 

నాయడు కవి. యిందు (గంథ మధ్యమున బాత భాగవతులను బల్క- 

రించుట గలదు. 

(14) తం. న, మ, శే, నం. 680 -- 648. 
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15. భ క్షవతృలవిలానముః 15 

-ఈ కృత్యాది స్తు త్యాదిక మున6 గొంత రొరత్తీదన మున్నది, 

పరమేశ్వరుని బాణాసుర వర పరిపాలన యొక్కటియే యిందలి 

భ_క్సనాత్సల్య (ప్రదర్శన ఘట్టము. కాని తద్వ్యాజమున శివ పార్య 
తులకు విరహము గల్పించి, తన వ్షిపలంభ సృంగార నర్ణనా వై వైదర్గ్య 

(పకటనమున కె కవి యీ కృతిని ర-చించినట్టు యను. ఆ పురాణ 

దంపతుల నాయిక దగినట్లు కోను (గంథము. 

వందు దరువులు, ద్విపవలు, గద్య పద్యములు గలవు, వృ 

దరువుల పేరిట సీసారము లుదాహారింప( బడినవి. పద్యము లన్యుపాస 
విశిష్ట ములుగా సమాస (_పచురములుగా. (పబంథ ఫక్కిని నడచినవి. 

వర్ణనలలో వ్యావహోరికప్పు నుడికారమువో సంభావణలు సరసముగా 

సాగినవి. రచనలో ననౌచిత్య మున్నను బేలవత్య మెక్కడను గాన 
రాదు. ఆపౌఢి విషయమున శహాజీకృతులలో నిది యొక మేలుబంతి, 

16 గంగాపార్యతీ సంవాదము: * 
కలహాభోజనుని కై లాటము మూలముగా గంగా పారతులకు 

సవతికయ్యము తే బస్టిం చుటయు, నివు డర్ల వారశ్వర గంగాధర సమా 

ఖ్యలు వహించుటతో నా కలహ మంతరంచుటయు నిండలి (పథాన 

విషయము. సవతికయ్యము భుట్టము రక్కి కట్టినది. పార్వతికి స్ రునము 

జెప్పవచ్చిన నళ్లరు శివుడు నతని పెండ్రము 'చింతేప పట్టి పో చెక్కొ_-యునను 

చెంను సీచప్మాతల విరస [పసంగ ముల దా్యార మునను, నార తచ్చి 

ష్యుల (పసంగముల వలనను విపరీతీవైంన యసభ్యహాో సఫ ధోరణి 

(బకటించినాండు కవి. 

(15) తిం సమ, శే. నం. 117. ఇది శకేటలాగులోం చేరొ_నం బడలేదు. 

తత్ప్రతి విలేఖకుడు నట్లువ చింతామణి, 

(16) తం. స. మ. కే నం, ర1కి _ 518. 
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చేయి గొరిగిన రచన, చక్కని తెనుగు నుడికారఫు సొంపుగులుకు 

చున్నది. దరువులు సూ. వ. లును దజచు. అక్కడక్కడ పద్య 

ములు, ప్మాతేల వచనములును గలవు. సూ. వి లు శ-భాలంకార 

(పచురములు, ప్మాగ్రీలవచనములు వ్యావహారిక ధోరణిలో నున్నవి. 

17.వంచరత్న పబ౦ంధము: 

ఇందొక కథగాని సన్ని వేశముగాని లేవు. పర మేశ్వరుని కొలువు 

నకు వరుసగా కొందటు బిరుదు మిటారులు, నవసిద్ధజ్ గ యను వాం 

డొక(డు నొకఠకచెంచు, నట్టవోజు, “నొక విరుదుబంటు, గొందజు 

“ సాదన కాండ్లు ” ను వచ్చి నాట్య(పదర్శనములు చేయుదురు. రత్న 

ములవంటి నట పంచకముయొక్క_ నృత్య ప్రబంధ (పదర్శనము వస్తు 

వగుట (గంథమున కాజేరు వచ్చియుండును. ఇందాయి_త్తం జతి, 

మోహరం, గణపతి కవుత్తం, నెలకట్ల, సొల్లుకట్టు మొ! నాట్యోప 

యోగి గీత (ప్రబంధ విశేషము లనేకము గలను, దరువులలోను 

శాప తక్కువ, స్వర తాళముల గడవిడ యెక్కువ. ఇది “ఉదార వేవ 

భాపూ భూవితంబగు ? “నున నాట్య శాస్త్ర వె ఖరులను మించు ? 

నని వేర్కొనంబడినది. నవసిద్ధజ్ ౧ (పసంగమున మరాటి భావమలో 

దరువు లుండుట విశేషము. | 

ల వే Va « 18 15. విస్థువల్లకి సవా[పబంధ ము: 

విరహ విహ్యలయైన లక్ష్మి ఏమ్లు బేవునివాలి కిరువురు చెలికత్తె 
, కా ( ౯ రి 

లను బుత్తెంచును. వార లా బేవుని కొలువును గొనిమాడ్, స్వామి 

సముఖము గావించుకొని దేవి మనవిని విన్నవింతురు. స్వామి 

(17) తం, స, మ. శే. నం, 540. 

(1) ౨౩ » » 618— 610, 

38 
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సమ్మతించి సపరిబారుడై పల్లకిమై. బయలు చేబును, అక్కడ పడుక 

టింటి వద న - తదుపరి విషునుతి - అవతారవర న - స్వామి కారగింపు 
ac) ర్ం ల ౯ 

పవళింపుసేవలు - మేలుకొలుపు - కోభనపాఠము. ఇది యిందలి 

విషయము. రచన యొక మాదిరి. ఇందు దరువులు, ద్విపదలు పద్య 

ములు సూ. వ లే గాక రగడలు (అందు మయూర గతి విశేవము; 

ప్రసిద్ధము నగు నవవిధ రడగలలోం జేరనిది)ి చూర్మికు లయ్మగాహి 

లాలిపాట, ఆరతులు, అఫ్ట్రకము, ధవళశ్షోభనములు, మేలు కొలుప్పును 

గలవు. 

10, శంకరపల్లకి సేవా [పబంధము: 19 

దీని యవతారిక తీరు వేటు. 

ఒకరితో నొకరు చెప్పుచున్నట్టు శివుని కొలువుచెలువు కొని 

యాటతో. గథారంభము. గౌరీ సఖులు స్వామి సముఖ మెట్లో చేసి 

కొని తమ దేవి మనవి విన్నవింతురు. శివునియాజ్ఞ యైనమ్లే - పల్లకి 

వచ్చును - తద్వర్థన - బోయిల కమరుల హెచ్చరికలు - పల్లకి గ్ "రి 

నగరి మొగసాల దిగలానే నంది మొక చూర్మిక నందుకొనును. - తదు 

పరి పడక టింటివర్ల న - అమ్మవారి సింగారింపు - అయ్యవారి యార 

గింపు -- పవలింపుసేవ - చెలికత్తెల యప్పగింతలు - జాము జామునకు 

వాకిలి కావలివారల హోచ్చరికలు - నాల్ల వజాము గడచునంతే-మంగళ 

హారతులు. ఇందలి విషయ మిది. రచన చక్క-నిది. ఇందును దరు 

వులు, ద్విపదలు, పద్యములు, అష్టకములు చూర్ణిక, మంగభపహోర 

తులు ము॥ రచనా విశేషములు గలవు. 

ఈపల్లకి సేవా పబంధముల గురించి (ప ల్వేకముగాం జెప్పవల 

సిన దొకమాట కలదు. శహోజీ కృతి సముచ్చయమునందు పని దొక 

(19) తం. స, మ. శే. నం. 620 — 624. 
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విశిష్టగ. ఇవి నిన్న మున్నటి దనుక దంజాపుర పరిసర చేవాయ 

తనము లంగుంగొన్నిట నామ్త్ దేవోత్సవ సందర్భములం చాచార - 

సిద్ధముగా. (బదర్శింపయికుచుం డెవెవన తెలియుచున్నది. ఏని (ప్రదర్శన 

ఫకిక నుగూర్చి (శీ మల్లంపన్ని సోమ కేఖరశర్మగారిట్లు సెలవిచ్చి 

యున్నారు. * 

మాల “పల్లకి సేవా (ప్రబంధములు చిత మెన కల్పనతో గూడిన 

నాట్యాఫక్య (ప్రథానమ్ములెన నాటకములు, శివుని, విమ్షుని పల్ల 

లైన తేరుణీమణులు పల్లికీ బోయీల పాతేలను ధరించి స్వామి పల్లకీ 

చేవ చేయుదురు. ఇందు నిమి త్రేము పల్లకీ బోయీలలో ముందువారు 

వకుక్రనారు రెండు గుంస్తులుగ నేర్పడి కథ 'బినిపింతురు. చిత్రమైన 

పరికల్పనమిది. కథ యేమియు లేదు. కాని కృతికర్త నాట్యాభి 

నయముల కనుకూలముగ నుండునట్లు కడుచమ త్కారముగర చిం చను.”’ 

90. త్యాగ వినోద చిత [్రబంధము: 20 

ఇది యొక చిత (ప్రబంధ ము. “నంకరకాళలీనటనవాద మహానాటక 
) 

మనియు. చేరొ-నంబడుట విశేషము. లది వడంకములుగా వింగ . 

శేవయ్ యీ నాటకములలోని ప్రధా నేతివృ త్రము. నాట్యకళా (ప్రవీణ 

డింపంబడియుండుటు యింకొక విశేషము. (పశ్యంకాంత మందును (గ్రంథ 

కర్త గద్య గలదు. ఈగ్రంథము విషయమై యొక ముఖ్యవి శేషము 

గమనింప వలసియున్న ది. ఇం దుపక 
మోప సంహారములందు విపుల 

ముగా నచ్చపు సంస్కృతే శబ్బ్దబహుళముగా మహారాస్త్రభావ వాడ 

బడినది. ఎడనెడం డలుయునకును (బస క్తి గలదు, అందువేతశే దీని 

కిట (బస క్తి గల్లినది. 

జా వారి వ్యాసము భారతి. డిసెంబరు. 1958. | 

(20) తం. సః మ, కే. నం, ల్80 -- ర్ర84. అంధ వాజ్బయ సూచికలో 

ఇహాజీ కృతిగా నుదాహృతే
 మైన కాళీ తాండవ నాటక మిచే. 
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ఆ (వసక్సి యెట్టదనగా :  (పథమాంకమున (గంథము గూర్చి 

మహారాష్ట్ర భాషలో “సూత్రభారుయ గావించిన (ప్రసంగమున కోక 

ద్విపదలో న్ నొకవచనములో నాంధ వివరణము గలదు. చతుర్ధాంక 

మునందెనుగున* స సవ్యాప సవ్య నమపడలిలాదరు” వనునదొకటి గలదు, 

వష్థాంకమున( గవి తన (గ్రంథమును దానే యొకపరి సింహావలోకనము 

చేసికొన్న సందర్భమునం దొక తెలుంగు దరువు గలదు. అందే తెలు 

గున “(క్రమస _ప్పస్వర వనశ్తార్ధలలా ) చేర నొక్క-_శు దరువు తోడి, 

కల్యాణి, ఖాబ్కి శంక రాభరణములను నాలుగు కాగములందుం (బవ 

ర్లింపజేయుట కనునై నది గలదు. (గంథము చివరిభాగమున * జక్కిణి 

దరువు” లను నింకొక రచనా విశేషము తెలుగున గలదు. 

(గంధము త్యాగ శాంకితేము. త్యా7ళు(డు కమి కిప్ట దె వతేము, 

(గంథ|పతిపాద్య విషయము త న్నాహోత్న ఫ్రము - అనగా నాట్య నై పుణ్య 

నం దనయంతవారు లేరని విజ్దవిగెడు భద్రకాళి గర్భ ముడుపం 

దలంచి నారదు: డందులకు నటరాజ మూూ_ర్హ్య్యంతరమణగు త్యాగళునిం బుద 

ఫొల్పుట వార లిద్దణకు వాదోపవాదములు సడుచుటయు నవి వివిధ 

నృశ్వ(ప క్రియల ద్యారా (ప్రదర్శనమాపము దాల్బుట్క తుదకు భదకౌళి 

యోడుట్క త్యాగోశుండు విజయ సూచకముగా. దత్సణ(పాయవమగు 

కాళీపాణిగవహాణము సేయుటయు నిండలి విషయము. 

(గంథముపెద్దది. 'వీమయము స్వల్పము. కాని రచనావై చికి 

_రమణీయము ! చమత్కా-రానసాము ! ఆశ్చర్వకరము ! కవి త్రనసంగీత 

సాహిత్య భరత విద్యానిపుణత్వము నిరూవీంచుకొణకు రచించినట్లు 

న్నది. అక్షరములతో నాటలాడినాడు. కబ్బజాలముతో నింద జాలము 

చేసినాడు. బహుభాపాభణితులతోం దదర్భగతులతోో రా౫ తాళ 

సంగతులను తరంగములతో నాచి సాచి బారలువై చి యీదినాండు, 

ఇట్టి చితచిత (ప్రక్రియ గలది కనుకనే యిది చిత (ప్రబంధ మైనది. 

శ 
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(గంథము గీత్ (ప్రచురమెనది. అక్కడక్కడ సంస్కృతశ్లోకము 

లున్నవి. (ప్రసిద్ద రాగ తాళ మెళన మనేకథా (ప్రదర్శింపంబడినది. 

సంస్కృ్బాతిమునందును దరునవుబు రచింపంబడీనవి. _ తెలుళగునందు కొద్ది 

మరాటి “లిలా? దరువు లధికము. సూ ళాదితాళవి స్తరణ, గౌళరాగ 

(పభేద (పస్తారము, ఒక్కదరువులోం జతుర్విధ రాగానుకూల్య మిమి 

డ్చుట్క భిన్న భావులు, నందులో శ్లేవలు, శభ్రాలంకారముల్తు, నను 

లోమాది (ప్రక్రియలు మొ॥ గలవు, దరువులకుం దజఅచుగా సర 

కల్పన (స్వరజతి), 'తాళక్రవముము (స్వర చొల్లుజతి) నుడాహారింపయబుడినవి: 

సంగిత సాహిత్యములతో శగతాొవభానము వేసినాడు శహాోజీ. కవి 

మాత్రు డిట్రి గంథము రచింప లేండు. శహాజీ నిస్సం దెహాముగ మహో 

విద్యాంసు(డై యుండునని చెప్పవలెను. అతని కృతులంచేకాదు 

యావ ద్ద క్రీ ణాంధి యుగ వాజ యమునందు నిది య త్వ పూర్ణము, 

నపురూపము నైన కృతి. అయితే పూర్తిగా దెలుగు కృతి కాక 

పోయె నన్న చే విచారము. 

న హాజీ కృతులందు నస్తువై విధ్య మనల్సము. ఒంకు రెండు 

తక్క నన్నియు పౌగాణిశేతివృత్తములు. కాని యాతండు తీర్చిన 

తీర్చు (క్రొంజవిగలది. చురుక్తైన శృంగారహోస్య[ ప్రసంగములు కొల్లలుం 

కాని వానిలో ననౌచిత్య మత్యధికము. అశని కృతులన్ని యు 

(బదర్శన సాలభ్యము గలవి, "కాని యథాతథముగ నన్నియు, 

(బదర్శన యాగ్యములు గావుం 

యక్షగాన చరితలో న పూాజీ కృతుల, గూర్చి యెన్న (దగిన 

విశేషములు : అవతారికలోని కథా సంగవా ద్విపద, వినాయక పాత 

(పవేశము కటికము వాని నొక సాంప్రదాయిక హాస్టపాత్రగా 

రూపౌొందించుట, [గంథమున నడుగడుగునను బాత (పవేశసూచక 
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ములు క థానుసంధానకములు నగు సూ(తధార (పనంగ౫ములు, ఎడ 

నెడం (బదర్శన (పవ్నర్తకులై న భాగవతులు ప్మాత్రీలను బలుకరించుట 

ము॥. అతని (పబంధ రచనయు నొక గొప్పవెేశేవషమె. అందు మార్ల 

నాటక సంప్రదాయానుసారముగా త్యాగ వినోద చ్మిత (పబంధము 

నందలి యంకవిభాగము నందందవతారికలు మార్లనాటక నాందీ 

ప్రస్తావన సందర్భములను దలవింపంజేయుటయును విశేవములే. 

1వ. వాసుదేవ కపి 

పార్య తి పరిణయము: * 

ఏతద్గ్రంథావ తారికలో నొక స్తూూతథార వచనమున శాహ 

రాజ (పణీతమని యున్నది. కాని [గంథాంతమున శపహాజీ పరముగా 

నున్న మంగళ గీతమున * =... (శ్రీ వాసుదేవకవి వచస్సంతుష్టైాయ 

మంగళ ?? వ్నుని యుండుటం బట్టియు, మహో రాష్త్రుండగు న వాజ్ కతు 

లం చెందును గన్నట్టని యాం(ధ్ర కవిస్తుతీ యిందుండుటను బట్రయు 

వాసు చేవ నామభేయుండగు కవి యొకడు శవాజీ యాస్థానమందుండి 

యుండుననియు, నతండే దీనిని రచించి యుండుననియు నూహింప 

వచ్చును. 

ఒక విశేషము :- బాలమనోరమాఖ్య సిద్ధా స్థోకొముదీ వ్యాఖ్య 

యొక్క చివర గద్యలో నిట్లున్న ది. 

* తం. స మ. శే. నం. రీశ4ర్ _. రీర్కి. 
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ఫ్ నీ శహాజి శరభోజి తుక్కోజిభోసల వచోళమహీ మహేం(డా 

మాత్య ధురంధరస్య థ్రీ మదానందరాయ విద్భ'క్పార్యభామస్య అధ్య 

ర్యుణా ... లజ్జ విద్యా వెళ చ్వేన ... వాసుదేవ విదుపా విరచితా 

యాం సిద్ధాంత కాముదీ వ్యాఖ్యాయాం బాలమనోరమాఖ్యాయాం,, 

అనలా బాల మనోరవు క ర్లయెన వాసుదేవ దీశక్షీతుని గురు 

వైన యానండరాయమఖ శహోజీ కాలము నుండి తంజావూరు మహో 

రాష్ట్ర (ప్రభువుల యొద్ద మం్మతీగా నుండినట్టు “తెలియుచున్నది. ఈ 

వాసు చేవ దీక్ష తుండే గురువుగారి చలువవలన శహోజీ యాస్థానమున 

వెక్కి యతనివేర నీ పార్వతీ పరిణయమును వెలయించెనేమోా ; అసచో 

నితడు శ్రహాజ్ రాజ్యకాలమగు కీ శ, 1684 - 1712 (పాంతమున 

నుండె ననవలెను, 

ఈ పార్వతీ పరిణయమునందలి యవ తౌరికలోని స్తుత్యాదికమే 
శహాజీ విఘ్నుశ(ర కల్యాణము, శచీ పఫురందరాదులకును మూందల 

మొనది. ఇందు గొన్ని స్తోత న్లోకముల తరువాత “నాంది? ద్విపద, 

శాహారాజ సభా(ప్రశంస సీసము గథాసంగహా ద్యిపదయుం గలవు. 

ఇందును శహాజీకృతులందువ లె రంగముపై వినాయకుని వాలకము 

(ప్రవేశ (పసం(ములు గలవు, ఆసందర్భమునం గల పాత్ర వర్ణన సప 

(ప్రవేశపు దరువు న దేమూదిరిగా శహాజీ కృతులందు. దజుచు  కన్నట్లు 

ఇందు కటికము [పసంగముగూడ. గలదు. ఇడి ో వేవభాపా వ. 

బగు - చారు నాటకము - లాస్వముల రాజిల్లు ’” నది యని చవేర్కొనం 

బడినది. +. 

ఇందలి కథ (ప్రసిద్ధము, పార్యతీకల్యాణ కథా పూర్ణరంగము 

లైన కామదహనాది ఘట్టములు విడువంబడినవి. పార్వతిని బరీక్షింప 

వచ్చిన శివుని వాలకము మాఅినది (వృద్ధ_బాహ్మణుండుగ్భా, కవి 
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విదగ్జుండే కాని యుడా త్తితం (బచర్శించ లేకపోయినాండు. కోరి యనౌ 

చిత్యమున కొడిగట్టినాంయు. ఇది పురాణదంపతుల ఫుణ్యకథ యన్న 
మాకు మజచినట్లున్న ది. హోస్గముకొొలు కసభ్యత నాదరించినాండు. 

మంగళాప్టకములను ఈ చ్చేగ్రడ్రీ * వేసిన మహాశయుం డతడు. 

ఇందు దరువులు, ది(పదలు, నీసాది పద్యములు, సంస్కృతే 

స్లోకములు, వచనమును గలను. దరువుల వరుసలకు మాతృకలుగూడ 

నుదాహరింపంబడినవీ, రచన [పొఢము. 

16. సివర్తి శేవూొ చలపతి 

న్ హాజీ యస్టానమున వెలసిన శాహరాజ విలాసము', సరస్వతీ 

కల్యాణము" నను రెండు తేలును యవగాన నాటకములు జేపూచల 

పతియను కవి రచించినవిగా గ న్పట్టుచున్నవి, అందు శొ, వి, న 

ఈస్టపాచలపతి) “అష్టథాషా కవిత్యంబు లమరు సుకృతి” యని 

మూతే మే గలదు, 

స. క. అవతారికనుబట్టి యీతండు నివర్తి వంళ్యుండనియు, 

సీతని సూ(తగోత్రము లాప స్తంబ భార ద్వాజూర్దము లనియుం 'దెలియు 

చున్నది. అం దితని తండివేరు చొక్కునాథ మహామాత్య నాధథు(డని 

యున్నది. అనలా _నతండు (క్రీశ. 1659-1682 సం. ల నడుమ 

(ఏ తం, సమ, క, నం. 692 

2 2 ఇ 651-657 
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మధుర నేలిన యాం నాయక రాజగు చొక్కనాథుని యమా 

త్యుండా. లేక యతని పే-ే చోక్కనాథామాత్యుండా యని శంక. 

శాహజీయమను నొక శృంగారపదముల (గంథము4 చివర నొక పదమున 

“వెక్కనాథ పాలాశాహేందుండు” అని కలదు. ఆ పదకర్త్శవేరు 

చొక్కనాథుండగునా ? ఆతండీ శేపూచలపతి తండి యగునా ॥ యని 
యింకొక శంక. శహాజీ రాజపుర విద్యత్సరివత్తున గణనీయుండగు 

రామభద దీక్షితునకు గురుస్థాన వెన యేండొక చొక్కనాథ దీక్షిత 

నావముభేయు.డు గలడు. ౫ ని యతేనికిని యీ శేపూచలపతికిని 

వితాఫ్పుత సంబంధము గలదో శేదో తెలియదు 

బశ నొక విశేషము: శహోజీ యాస్థానమున నాంధ్ర పాణిని 
వితదాంచితుండగు నివృత్తి తి చేహాచలషతి కృత ముగా వెలసిన సంస్కృతే 

(గ్రంథములు చెండు కన్పట్టుచుస్న వి 

ఆవి ఆంధ వ్యాక రణ ము పే. భోనల కోస లెంద చరితము +, 

కెండీంటను నితని యాంధ పాణి? విరుదము స్మ్మరింపయడినది. భో. కో. 

చ. న నితడు శపహ*జీచేం గనకాభిషేకాది సత్కారములు పొందినట్లును, 
నితండు భారద్వాజ గో తుడు. నివృ త్త ్రన్యవాయుండ, అక్క చేప 

విభుడును నైన. వేంక టపత్యేమూాత్యుని ప్యుతుం డనియుం గలదు. 

నపహాజీ రతి కల్యాణమున నొక (పతితో (తం స, మ, (పతి నం. 541; 

నితని రరూయధ పాణిని బిరుదము, శాహరాజ కృత సన్మానము స్మృరింపం 

4+ తం. న, మ. శే. నం. 465 

* Vide Indian Antiquary, Vol. 89. 

(1) తం, స, మ, కే, నం. 778 — 774. 

(2). ,; సంస్కృత (గ్రంథముల శేటలాగు నం. VIII, 
నం. 4288. 

d9 
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బడినవి.  కామకళానిధి (గంథక రృయైన నెల్లూరు శివరావు కవి 

యీోతని చేరు నింటి చేరు, బిరుదు న రించి యాంతయు తన గురువని 

వక్కా-ణించినాండు. 

కాయగా న్ యాం(ధ పాణిని జేపూచలపతియు, యతగాన 

నాటకకర, యగు శేపాచలపతియు నొక్కరా కాదా యనునది 

(పకృృతలే ముదయించు (ప్రశ్న. అనెక విషయముల సామ్యము ౫ నృట్టు 

చున్నది. కాని కవి విళ్ళేనామ విషయమున శంక పొడగట్టుచున్న ది. 

భో. కో. చ. న వేంకటపత్యమాత్యు(డు శేపాచలపతి తండి యని 

కలముగ దా, కాని సరస్వతీ క ల్వాణమునందు. బేర్కూనంబడిన చొక్క 

నాధ మహోామాత్న్వనాధు. డనలగా మధుర చొక్కనాధుని మంతి 

యతండగునో కాదా, అసలు చొక్కనాధునకు నివర్శి లేక నివృత్తి 

వేంకటపతి యను మంతి యుండెనో లేదో, లేక వేంకటపత్యా 
మాత్యునకుం జొెక్కావాధుండను నొక సోదరుకయండెనెమూ, ఆం(థ 

పాణిని విగుదాంచితుడును యక్షగాన కర్భయు నా యన్న దమ్ముల 

పిల్ల లేమో, ఇవి యిప్పటికి చెమలని శంకలే యగుచున్నవి. "తెలుంగు 

(గ్రంథముల విషయమున మాతము శెండు నొక్క-తీరువి కనుకను, 

నొక్క_చానిలో, గవి గురించి వివరములు బేకపోయినను ెండిట 

గర్శఫునామము, కృతిపతి యగు శహోజీ భవన నర్హన గల యొక 

చూర్జికయు నొక శ్లోకమును సమానముగ నున్నవి కావునను నా 

"రెండింటినై న నేక కర్భృకములుగా (గహింపవచ్చును. 

[గ౦థ సమీక్ష 

శాహరాజ సిలొసము: 

శాహరాజు నసేతుయా(త్ర చేసికొనివచ్చి తంజాపుర వీధులలో 
సారి వెడలుటతోం గ థారంభము. అపుడు కాంభోజరాజు ప్రతి లీలా 
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వతి యశగనిజూచ మో హీంచినడంట. ఇది యులా(పఒంభపు బత్తుగడ. 

ఏిరవావేనన, దాశరము, ఎలుక సుల్లము (వేయనీ (పియుల ససూగ 

మము తేదుఫకి భుట్టములు. కటిక ఎ, నింగీ సింగళ్ళు మొ! వారం 

దలి యితేర ప్మాతలు, 

రచన : కవి పపొఢపండితుండ ని నినూపించుచున్న ది. “ అత. డష్ట 

ఛాపూ కవిత్యంబు లమరు సుకృతి ” యంట. ఇం దష్టభాపా (ప్రయోగము 

లేదు గాని తెలుగున దరువులు గద్య పద్యములును ధవళశోభ నము 

లు నొక వన్నెల పదమును గాక సంస్కృతమున ననేక వ్లోకములుః 

వచనములు, అష్టపదులును సలక్ష ణముగా ఏిరచింపంబడినవి. తమిళ 

కన్నడము లంనందు రెండు చిన్న [ప్రసంగ ములును గలవు, దరువుల 

చివర సాధారణముగ శాహరాజపరముగ “శేపాచల కవినుత ౫ 

యని యుండును. కవి తన కృతిని నాటకమని వేర్కొనినాండు. 

అవతారికలోం గృతిపతి శుభాశంసన కోభనములే వష్ట్యాంతములుగ 

నున్నవి. కథాసంగ్రహ మొక నీసములోను శహాజీ వంశావతార 

ముక దీర్భ ద్విపదలోను జెప్ప బడినవి, శహాజీ యాస్థానమునం దుండిన 

(త్యంబక పు_తాదులగు పండితులు రామకవి (పభృతులును జేర్కొ-న( 

బడిరి, 

సర స్య తీక లా అము: 

ఏతద్గంథావతారికయే శహాజీ జలక్రీడ, సతీపతిదాన విలాసము 

మొదలగు ననేక [గంథావతారికల కొరవడి యెనది. అవతారికలో 

నొక సూ(తభారవచనమున నిది “ శాహమహోరాజ (పణీతంబై న” 

దనికలదు. కాని యావెనువెంటనే యున్న కథాసం గహ ద్విపదలో 3 
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“ చిరఫుణ్య రతమతి శేపాఛలపతి 

వరశాహ విభువేర వహినిడై వార 

పరగు సరస్వతీ పరిణయం బనెడు 

సఠసననాటకము లాస్యముల రాజిర్తి 

భావముల్ డగువేషభాపాదు లమరం 

గావించె భరతులు గాయకుల్ మెచ్చ 

అనియున్న ది. దీనిని: శ్లేహాచలపతి కృతిగనే పరిగణించుట లెస్ప. 

సరస్వతీచతురు ,ఖులు పురాణదంపతుళే కాని వారి కళ్యాణ 

కథ యిందు. గొన్ని మార్చులందినది. కవి (పొఢుడే గాని కథకు? 

బారాణిక తా (ప్రతిపత్తిని గల్పింపలేక పోయినాడు. ఇందు ఖామర 

కుడు, మల్లులు, పండితులు మొదలగు వారి పనంగములు కాల పభాన 

మునకు లోలిన కవి హాస్య (వ్రవణత్వమును వెల్లడించుచున్న వి. 

ఆ ఫు రాణదంపతుల పెండ్లి శాహారా జేలు తంజూపురిలో నైన 

దంట. ఇందు ద్విపద లెక్కువ. చిన్నచిన్న దరువులు సూ[తభార 
ప్మాత్రభారుల వచనములును గలవు. 

అందు నాంటి తంజావూరు మాండలిక వ్యవహార ఫణితి బాగుగా 

గ న్పట్టును. సూత ధారి ప్యాతలను బలుకరించుట గలదు. 

ఇందలి స్తోతశ్లోకముల రచన యుద్ద సన్న ద్ధ్హుడలస ధీరోద్దత 
నాయకుని గమన గాంభీర్యమును దలంవించును. [గ్రంథము మంచి 

నాటకపువాటము గలిగియున్న ది. 



1/౧ బాలకపి సుబ్బన్న 
శ్రవహాజీ యాస్థా నమున వెలసిన య. గా. నాటకములలో లీలా 

వతీ శాహరాజీయ 1 మనునది చాలకవి సుబ్బన్న కృతమని కలదు. 

పంచకన్యాపరిణయ 2 మనుదానిలో నది బాలకవి కృతమనిమా(త్రము 

గలదు. ఈ శెండింటి (గంథాంతగద్యలు నున్న ౦తమట్టున నొక్కు. 

ఫక్కిగా నున్నవి. పం, కంపం న కొక్క_శు (పతియున్నది. అందు 

ల ఖిల్య మెక్కువ. ఆ శిధింభాగమున (గంథక ర్త పెరు జారిపోయి 

యుండును. ఇాహవమహో రాజకల్యాణ 3 మును నింకొక కృతి గలదు. 

తత్రతి పరిస్థితియు నిట్టిదే. అందు (గంథాంత గద్య లోవించినది. 

కర్హృనామ ని చ్లేశమే కాదు బిరుద పస క్రియును లేదు. కాని సం. క. 

ప. న. (గంథాంతేగడ్యకు ముందున్న “ఎంతకాలము చర్మదుండీళుని 

మౌళిపై ( గాంతివుంతుండయి కదలకుండు”* నను ఫలశ్రుతి న్సము 

ఛా మ. రా, క (గంథాంతమున నక్త కలదు. (ఎత్తు గీతి మా[తము 

కొొఅివడినది.) 

ఆ యో యుపపత్తులనుబట్టియు నింకను గొంత రచనా సామ్య 

మునుబట్టియు నిప్ప టి కీ మూడును బాలకవి సుబ్బన్న కర ఎ్రిక ములు 

గావచ్చునని యూహింపంబడుచున్న ది. 

లీలావతీ శాహరాజీయము: 

కాళ్లీర 'జేశాధీశుండగు రాజకంరీరవుని సతి లీలావతి వెన్నెల 

బయట విహరించుచు మొగమె త్తి చందుని. జూడణబోయి యొక 

మ. తం. స మ, కే నం. రీరిరి - 509 

2. 9 99 97 539 
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మేడపై నున్న శనాజీ ముఖచందునిజూచి మోహించినదంట. తదు 

పరి యామె విరహవేదన, చెలిక త్తిచే రాయబారము, ఎటుక ఘట్టము 

తుద నాయికా నాయకుల సమాగమము. 

రచనలో సందర్భశుద్ది తక్కువ. శయ్య్యాలాలిత్యము గలదు. 

కాని భావ్యప్రాఢి లేదు. శబ్బదోవములును గలవు. బాలకవి రచనవలెనే 

యున్నది. ఇందు పదములు, ద్విపదలు, మంజరి, పద్యములు, అవ 

తారికలో నొక “కై వారి గద్యయుం గలవు. 

పంచక న్యా పరిణయము: 

శ్రీకృష్ణుడు కందుకక్రీడ పందెమునెపమున సు దామునిం జూడ, 

బోవ నొకయెదుగురు కన్య లెనరో యతని శెదురుపడుట - అతంు 

వారిని వలచుట - ఒక గోపకుని ద్యారా వారి వర్తన మరయుట - విద 

సుదాముని ద్యారా వారితోం జెలిమిచేయుటకుం (బయత్నించుట - 

వారు జలక్రీడ లాడుచుండ వస్తాపహరణ మొనద్పుట - * చీరలడుగ 

వచ్చినను బెదరించి పెండ్రాడుట” - ఇది విషయము. 

పంచకన్వల వేళ్లు ;-- కలకంఠి కనకాంగి, ఇందువదన్క మనో 
రము చిత శేఖ, 

రచన యుకమోా స్పరు. దరువులు, ద్యిపద లు, గద్య పద్యము 

లును గలను. ఇందు (పసంగియనంగా “దశావతారాలాడే భాగవ 

తుయి (కన్న డమున యక్షగానమునకు “దశావతార - అటి యనియు 

వ్యవహారము గలదు). శేతినాయని ( కటికము ) కోరిక నతని 

పాడిన పదమొకటి విశేషము. 
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శొహమహారాణజ కల్యాణము: 

తంజాపుర తత్పురాధీశ (పశంస - వాహరాజు కొలువు -- 

కొలువులో నాట్యగోస్టి. వినోదము _-- తదుపరి శాహ రాజు స్వారి _ 

పౌరకాంత లతనిం గాంచి మోహపరవశలగుట -. అతడు నగరికి 

మగిడినను నతనిపై ౧ దగుల్కొనిన మనసు మగుడక యొక రాజక నక 

రూపావతీ నామభేయ విరాళిం గుందుట -- నారదు. డెబుకతయి 

వచ్చుట, చెలికత్తె వొరవాది సమ్మతి గొనివచ్చుట — ఆ రాత్రియె 

వొరవారు స్వయముగా రూపావతి యింటికి విచ్చేయుట -- విషయము, 

ఇందలి లీలావతీ శాహరాజీయమందలి కథావ స్తువులు ముందు 

నాటి విజయరాఘవ కల్యాణ, విజయరాఘవ చంది కా విహారములను 

గొంత కొంత పోలియున్నవి. ఇందలి రచన సరళథముగా. జాలవటకు 

నిర్దువముగ నే యున్నది. వాడిన రాగము వాడకుండ రాగ బహుళ 

ముగా, దరువు లనేకము సరసముగాః చెప్పినాడు కవి. |గంథక రకు 

సంగీతశాన్ర్ర పరిచయ మెక్కు_వగా నుండినట్లున్న ది. బాలకవికి రాను 

రాను బాగుగా చేయితిరిగినట్టున్న ది. కొరవంజి దరువొకటి యిందు 

గలదు. అందు కొరవంజి రాకయే చెప్పబడినది. సువాలలు, ధవళ, 

మంగళగీతములు నిందుగలవు. 



15. రామకవి 

వాదజయకొరవంజణి: * 

ఈ (గంథముగూర్చి తం. స. మ. కేటలాగులో నిట్లు గలదు. 

కళ అసమ్మగ ము, తప్పులు కుప్పలు, వాతో జిలుసు శే ధిబ్యము 

గలదు. [గంథనామముగాని తత్కు__ర్హృనామముగాని తెలియ నవకాశము 

గాన్సింపదు. (ంథ (పతిపాధ్యము గూడం దెలియుట కష్టతేరము. ముఖ 

షృత్రమున * వాదజయ కొరవంజి నాటకం” అని నిరెశింపబడెను,”' 

అది కొంతవట్లు ని నిజము. (గంథమందెల్లెడ శాహరాజు |పశంస 

గన్సట్లుచున్న ది. అందుచే నిది తదాస్థానకవి యెవండో రచించియుండు 
ననుట నిశ్చయము, (గంథమున కొక శు (పతి లభించినది. అది యస 
మ్మగము, !60 |గంథముల ((గంథము = 82 అక్షరములు) పరిమా 

ణము గలది. ఆ యింత (గంథములో సుమా చేంబది (గలథముల 

భాగము నాక్రమించిన దొక యజఅవదరువు (పసంగము. అందు రామ 

కవి వేరొకటి దొరలినది. శేపాచలపతి శావారాజవిలాన కృత్వ్యవ 
తారిక యంవున్న శాహరాజ సభా(పశంసాత కమగు పద్యములో 
క సభానీనుల్ (బప్ీణుల్ కవుల్ రామావుల్...... ౨) అని 

యున్న ది. దీనినిబట్టి శహాజీ యాస్థానమున రామకవి నామభేయు( 

దాక్రండుండినాండనుట స్పష్టము, కావున (బస్వ నుత (గంథమా రామ 

కవి కృతమని యూహింపవచ్చును. కాని యతండు తమిళుండై నట్లిందు 

సూచింపంబడినది. అయినను ననేకాం[ధకవులకుం బట్టుకొమ్మాయగు 
ఛహాజీ యాస్థానమున నతండెట్లో నాలుగు తెలు౮సముక్కలు నేర్చి 

యీ [గ్రంథమును గూర్చియుండుననుట యసమంజసముగాదు. 

* తం. స, మ. శే. నం. €97, 
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ఆంధ వాజ్మయ సూచికలో  వాదజయ కొరవంజి నాటక 

"మొకటి శపహాజీ క ర్హృకయుగా నుదాహరింపంబడినది. అది యిదే 

యనుకొందును. ఇందలి శావారాజ (పశంసను జూచి యిది తత్క-_ర్హృృక 

మేయని ఆం, వా, నూ. కారులు పొరపడియుందురు. 

(గంథభాగ ముపలజ్బమైన యంతలో (గంథనామము సార్థకము 

గాదు. ఇందు వాదజయము * ను లేదు. కొరవంజియును లేదు. హవా 

రాజును మోహించి యొకకాంత విరహ నవిహ్యలయె (పలకించుటయు, 

నామె [వియసఖ నాయకునితో నాయిక్యాపశంస యొనర్చి యామె 

నేలుకొను నుపాయ ముపచేశించుటయు నున్నంతలో _ నిందలి 

విషయముగా. దోంచును. శాహరాజ కృతులన్ని యున్నను నందిట్ల 

తండే నాయకు(డుగా నున్న దొక్క-టియుం గానరాదు. అందుచే నిది 

తెదితేరకృత మే యనుబ లెస్స. 

గంథము దరువులమయము. రచన చక్కని దే. 

19. దర్భా గిరిరాజ 

ఇతండు శవ+జీ యాస్థానమును డదుపరి శహోజీ యనుజుండగు 

థర భోజీ యాస్థానమును నాశ్రయించి యుండెను. వా రిరువురి . వేర 

ననేక యతుగానములను బనణూలను వెలయించి యుండెను. శహోజీ 

రాజ్యారంభ వత్సరము గ్ర. శ్ర. 1684, శరభోజి రాజ్యాంత వత్సరము 

* తం. స మ. లో వాదజయ మను నింకొక (గంథము (శే. నం. 

598 -- 601) గలదు. అది గిరిరాజకవి కృతము. దానికిని దీనికిని సంబంధము లేదు. 

40, 
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కీ. శ, 1727. గిరిరాజా నడుమ నుండియుండును. అతని గురించిన 

వివరము లతని (గంథముల నుండి యెజుకపడినవి కావు. కాని యతేని 

యనుజుండగు కవి గిరి రచించిన రుకా బంగదచరెత యును. ద్యిపద 

కావ్యావ తారికలో నా కనుల విషయము గలదు, * అందు గిరిరాజు 

ద ర్భాన్వ వాయుండు, నాప్సస్తంబస” (తుండును, లోహితగనో తుండు 

ననియు జెంంమూగోపాల మంతు లతని వితావమహులనియు, 

నతని తల్లి జానకాంబ యనియు దండి యాభళార్యు. డనియు, గ్రి 

రాజునకు గోపన యను న(గజుండున్కు వెంగనయు. గవిగిరియు నను 

నవరజు లున్నట్లును విదితీము. అతండు శహోజీ యాస్థానక వి యనియు 

స్పష్టపడినది. ఇతండు శహాోజీ రతికల్యాణము, వల్నీక ల్యాణము 

శచీప్తురందరములందు పద కర్తగా స్మృరింపండినాయ. ఆయా కృతి 

రచనా వ్యాసంగమున నితడు శహాోబీకిం దోడ్పడియుండును. ఇతని 

పదము లనేకము యక్షగానము లొక యాజుమ తం. సమ. లో 

గలవు. అన్నియు నముదితేములు. అన్ని యు రాజ సంబంభేతివృ త్త - 

ములు - శహాజీపె నెదున్కు శరభోజిపె నొక్కటి. 

శాహేం[ద చరితము: * 

ఈ కృతికి గవి పెట్టిన వే నమో తెలియదు. (పతిపాద్య విషయ 

మును బట్టి తేం.స.మ. కేటలాగులో శాహేంద చరిత మని వేర్కొన. 

బడినది. ఇందలి విషయము - శాహారాజు స్యారివెడలుట, ఒక సాని 

కూతు రతనిని సూహీించుట, వారిసమాగమము. నాటి ఒవాయశక్ష్ను 

గాన కృతులం దది పాడిన పాటయే. ఈకృతి యశుగానమని కవిచేం 

జేరొ_నయణబడుట విశేషము. తంజావూరు (పాంతమున ముందు తరముల 

2 చూ. తం. స మ. శే. నం. కిర్కి,, పుట 128 -- 194 

(1) తం. న. మ. శే. నం. £96. 



ద్వితీయభాగము 915 

నుండియు చనేతాద్భగచనలకు యక్షగానము లను వ్యవహారము పోయి 

చాటు కావ్యములు నాటకములు నను వ్యవహారము స్టిరపడిపోయిన 

కాలమున గిరిరాజు మరలపూర్వ వ్యవహారమును స్త గరించుటయుయూర్వ 
య. గా. లవలెం దనకృతిని తాళ పభానములగు దరువుల నిండుదన 

ముతో నిర్హించుటయు విచేవ ము. ఇందు ద్యిపదయుం గంద, నీత, నీస 

ములు, వచనములు, నలతిగా, (బయు కృములు, రచన సరసముగే 

యున్నది. 

ఇందు నాయిక విరహహఘుట్టమున నొక పదమున శాహారాజ 

సంబుద్ధిగా “ నాగోశ్ళరకవి సన్నుత *” యని యున్నది. అనగా శహోజీ 

యాస్థానమున నాగెశ్వర నామభేయుండొక కవి యుండెనా లేక యది 

న గశ్వరశబ్దమె గిరిరాజునే నూచించునా యన్నదొక శంక, 

రాజమోహన కొరవంజి : * 
ఇది యకుగాన (పాయమెన రచనయె. కొరవంజి పాత్ విళి 

వ్రమై యాపెర ప్యవహృతము_లై వెలసిన కొలంది తెలుంగు కృతు 

లలో నిదియు మెసూరి కంఠీరవరాజు కొరవంజి కబ్లుయు మొట్ట 

మొదటి తరమునకుం జెందునట్లివి. 

కొరవంజులలో సాధారణముగా నాముకా నాయకుల విప 

లంభ్ము, నాయిక కామె (ప్రియ సమాగమము గూర్చి కొరవంజి సోదె 

చెప్పుటయు( [బధానవిషయములు. అందు. గొరవంజి వేష భావలు కొలి 

చిన చేవతలు మొ. విషయము లనేకము (ప్రస క్షము లగును. చివరం 

నొరవంజి (ప్రియుడు సింగడు సింగని వెదకుకొనుచువచ్చి యామెతో 

వాదు లాడుటయు నుండును. ఈ రాజమోహన కొరవంజి యచ్చు 

మచ్చి బే తీరుది. ఇందు శాహారాజే నాయకుడు. నాయిక యొక రాజ 

కన్య 9 . 

తం. స, మ, కే. నం 509-511, 570 



516 ఆంధ యక్షగాన వాజ్మయ చరిత్రే 

కందు దరువులు, పదములు నెక్కువ. ద్యిపదయు, సంధిసం ఫా 

షణ వచనములును గొలందిగాం. (బయు క్షములు. దరువులు కురంజి, 

సౌరాప్త్ర, పూరివి, బిజావంతి పాడి సిలాంబరి మొ॥ రాగములలో, 

గలవు. దరువులలో వాహరాజ పరముగా గిరి రాజనుతి ముదగలదు. 

కతిపయ సూ(తధార వచనములును, రంగ(పయోగ సూచనములును 

గలవు. రచన చక్క-నిది. 

రాజకన్యా పరిణయము: 
ఇందు. గొరవంజి పాత్రలేదు. కాని కడను కథ యంతయు 

రాజమోహన కెరవంజిని. బోలిన దే. అలంతి యలంతి మార్పులు 
గలవు. గిరిరాజీ గంథమునే ముందు రచించి విదపం గొరవంజి పాతను 
(బ వెళ పెట్టిన బాగుగ నుండునని విదవ రా. మో. కొదవంజినీ 

రచించి యుండునని తోంచెడిని. ఇందు రాగాతొళము లుచాహాదింప( 

బడని దరువులు, పల వతోం బదములు, పాతల సంభఖావణ వచనములు 

సూ తధారుని సంధివచనములు, ద్యిపదలు నొకశోభనము, నొక 
యుత్ప్సల మాలయు( గలను. దరువుల చివళ్ళ్ళ “ది రాజనుత”) ముద 

గలదు. రచన *సాడా గా నున్నది. 

వాదజయముః “* 

వారవధువు లికువ్రరకు. దముతవు నాట్య విద్యానై పుణ్యము 
గురించి పంతము పడినది. అందోొక తె యప్పుడే శావారాజు మెప్పు 
వడసినది. మరియొక కె యతని మెప్పించి, మరు కేలభిం గలయం౭గలనని 
(పతినపట్టినది. అంతపనియుం చేసినది. - ఇది యిందలి (పథాన వివ 

8) తం. స. మృ కే, నం. రరరి_569. 

$y, |. +. 598—601 
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యమము. ఇందు దరువు లెక్కువ. సూ. ధా. వచనములు నెక్కు_వే. 

ఈూరవధూ సంవాదములు వచనములో సాగినవి. ద్యిపదయు, నొక 

డనండకము, నొక శోభనము, నొకమంగళగీతమును గలవు, ఇందలి 

కోలాట (ప్రసంగము కవికిగల వివిధ తాళజ్ఞానప్రవీణతను "దెలియ. 

చేయుచున్నది. రచన చక్కనిది. [గంథము నాటకమని పేర్కొన. 

సర్వాంగ సుందరివిలొాసము:” 

ఏతద్గ్యంథావ కౌరికలో శేెపాచల పతి సరస్వతీ కల్యాణమునందలి 

పోశతక్షోకములు గన్పట్టును. (గంథాత మంగళగీతము పార్వతీకల్యా 

కాము చివరనున్న వాను దేవకవి నామూంకితమైన చే యిందును గలదు. 

-కాని య్మాగంథము శేపూచలపతి కృతమని కాని, వాసు దేవకవి కృత 

మని కాని యనరాదు. ఇందలి కథాసం|గహది(పదలో “ గరిమతో 

గొరరాజకవి రచిబుంచె” నని స్పష్టముగాలగ లదు. గిరిరాజకవి ము[దతో 

నతని యితర కృతులందున్న దరువులు నిందు. గలవు, కాయణా నా 

స్తోత్రక్షోకములును, నామంగళగీతము. సరస్వతీ పార్వతి కల్యాణముల 
(యతివిలేఖకుండై న వెంళటరంగయ్యయే యో [గంథమునకును (బతి 

కులేఖకుడగుటచే నతనిచేతనే యిందు. జొప్పింపంబడి యుండునని 

యూహింపందగియున్న ది. 

(గంథరచనాకాలము శే. నం. 660 (పతీ విలేఖన కాలము తారణ 
ఇ 

పున్యశుద్ధ (ప్రతిపద్ - స్థిరవాసరమని యున్నది. . అది కీ. ఛం 
16-12-1704 తేదీకి సరిపోవును. (గంథరచనాకాల మంత క్రించుక 

ముందు జదిగియుండును, 

5. తం. సం. మ. శే. నం. 658 — 662 
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ఒక శివరాత్రినాడు శాహరాజు పంచన బేశ్వరస్యామి క్రీ నెం 

వముండపమునం గొలువుండును. అపుడచటికి స్వామిని దర్శింపపచ్చిన 

కుంత లేశ్యరకు మారి సర్వాంగ సుందరి వాహూరాజును జూచి మోహిం 

చును. తదుపరి తండ్రి పెండ్లి మాటలపై గార్యమునెజు వేరును. ఇందలి 

ప్రధానవివయ మిది. రచన చక్కని దే. అటనట ననుచిత సందర్భుములు 

లేకపోలేదు. ఇది శృంగార వేష భాపాదిభూవితంబగు. . . నాటకం * 

బని వేర్కానబడినది. 

లీలావతీ కల్యాణము: " . 
ఇది శరభోజి నాయకమైన కృతి. ఈ శరభోజి శపోజీ యను 

జుండు. (క్రీ. శ. 1712-1728 సం.ల నడువు తంజూపురము నేలిన వాండు. 
అతండీ (గ్రంథమున వర్షింపయిడీన తీరు జూడ “ కవులకు ముంగిటి కల్ప 

భూజం” బయిన దొడ్డ (ప్రభువని తెలియుచున్నది. కాని యతేని 

మయాస్థానమున వెలసిన తేలుసక్ళతి యిది యుొక్క_టియే క న్సట్లు 

చున్నది. దిని క ర్భృత్య మిదమిళ్టే మని లేదు. కాని (గంథమున శర 

భోజి విశేషముగా “* గిరిరాజనుత * యనునది నాలుగుప ర్యాయములు 

(పయు కృమెనది. 

శరభోజి యాన్థానము నలంకరించిన తెలుగు కవులలో నిప్ప 

టికి. చెలియవచ్చినడి గిరిరాజు చేరొక్క-శు. గరిరాజు శరభోేజీమై 

జెప్పిన పదములా ముద్రతోయగూడ తం. స. మ లోం గన్ఫ్సట్ల్టుచున్న వి. 

కాలా గిరిరాజే చద్దంింథక_ర్హ యనుట లెస్స. 

మహారాష్ట్ర దేశమున గల్యాణపురి పరిపాలకుండగు క్రీ రిచంద 

నృపతి తన కూంతురగు లీలావతి కనువాప వరునిం జూడనొక యోగి 

నిని నియోగించును. ఆమె యీశరభోజి సంబంధము గుదుర్చును. పెండ్లి 

తంజాపురిలో నగును. ఇందలి విషయమిది. 

(6) తం. సుమ. శే. నం, రీ్రి7. 
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ఇది నిర్వచనవ*, ద్విపదలు తరచు. అందు [పాసయతులు 

౫ా టింపంబడినవి. దరువులు, పద్యములు, శ్లోకములు మంజరి (మంజరీ 

దెంపదకాదు. ఒక మహారాష్ట్ర గీతిచ్చందస్సు. మన హరికథలు 

కొన్నిటం గానవచ్చును). వెండిశేకు అను రచనా విశేషములు గలను* 

ర-నలోం జక్క-ని చాకచకనీము గన్పడుచున్నది. ఇందు నూ(తేథార 

ఆన క్రి లెదు. కానిగిరిరాజు కృతులన్ని యు రంగ[పయోగ యోగ్యము 

ఆ నవె, 

20. అన్నదానము వేంకటాంబ 

రామాయణము (బాలకాండము )* 

(గంథారంభమునం (బకటనకృర్హై యొక విజ్ఞ క్రిచేసి యుండిరి. 

అందు (గంథకర్తి గుజీంచి * ఇప్పటికి సుమారు రెండువందల సంవత్స 

రుల (క్రిందట సేలంజిల్హా హోేనూరుతాలూశకా తోగీర అ(గహార 

యన శో(తీయ (గామమందు నా పూర్వికురాలె న అన్న దానం వెంకట 

"రామావధానుల భార్య వెంకటాంబ ___*” అని యున్నది, దీనిని 

ఇక్ గ్రంథకర్తి 18వ శతాబ్ది ప్రథమపాదమున నుండెనని చెప్పవచ్చును. 

కెంకటాంబ (గంథాంత ద్విపదలోం దనవేరును భర్హవేరును బేర్కొ 

న్నది. అవి సరిపోయినవి. కానియామె నివాసము వూతేము (పక 

తున కరియన్నట్టుకాక కావేరీనదీతీరము ఏరరాజ మను నగ్రహారమని 

ఆయున్నది. దానికే తోగీర మణియొక వేరు కాబోలు, 

' ఇ ము[దితేము, చంద్రమౌళీశ్వర ము, శా. కర్నూలు, 1912 (ప్రకటనక ర్తి) 

ఆన్న దానము రామలమ్మమ్మ. 
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(గంథక ర్తి తనకృతిని యశు గానమనుచు నాడువారు పాడుటకు 

మాత్రమే యుదైశించినది. (ప్రకటనకర్త లీగంథమును (వాత ప్రతుల 
మూలమునంగాక పారాయణ పరులగా(తములనుండి నెకరంచికి, అట్టు 

నానోట నానోట నానివచ్చుటచేతను, మ్యుదాపకుల పరాకు వలనను 

కాంత గ్రంథకర్త య నభిజ్షి తవలనను స్మగంథ మునేకచోవముల కాకర 

మెనది. ఇందు. (సిద్ద రాగ తాళములలో దరువులు, కీర్తనలు, 

షపదలు, న్స్ప గతపద్యములు, వచనము, లాలీ శోభనము మంగళ 

హారతి మొ! పాటలు గలను. కథ (పసిద్దమెనది. అంతయు నాఖ్యాన 

శైలి. అటనట వర నములు గలవు. రామునిబాల్యము, నీత కళ్యాణ 

ఘట్టము చక్కా 'దెనుంగుదన ముట్టపడునట్లు వర్శింపంబడినవి. 

అ1. తిరుమల కి 

చిితకూట మాహాత్మ్యము :? 

మధు రాంధనాయక రాజాస్థానమున వెలసి మనకు లభించిన 

యశుగాన మిది యుక్క_ కు. ఇది * విజయ రంగావసిశ్యర సభా ర్హ్రముగా, 

నరృనయోగ్యముగా” వెలసినది. మధుర విజయరంగచొక్క_నాథ 

నాయకుని రాజ్యకాలము (క్రీ. శ. 1706 - 1782. * (అతని యాస్ణా 
నము నా(శ్రయించిన కుందు ర్తి వేంకటాచలపతి కవి తాను “బహు 

+ తం సు మ, కే నం, 520. 

* Vide., History of the Nayaks of Madura By Sri R. Sathya 
nadha Aiyer. 

(Madras University Publication). 
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నాటకములు” రచించిన ల్లు తన మి త్రేవిందాపరిణయ కార్తీక 

మహాత్య కృృతులందు. జెబ్బుకొనినాయడు. అవి యెవ్యియు నేం డుపలబ్బ 

ములు గావు. అనాంటేకి మునకు మార్షనాటకములవంట నాటకములు 

లెవు. కావున. (బౌయికిముగా నవి యతుగానములే యైయుండును) 

ఈ చి. కూ. మూ. కర్తృయగు తిరుములకవి, (యింటివేరు తేలి 

యదు చాలసరస్వతిమఖ పొటత్రుం డనియు, 'వేంకటాధ్యరి ప్యుతుం 

డనియు, * సంగీత సాహిత్య చతురుడెౌ  విజయరంగచొక్కావని 

రమణుని కృపను ... ఘనబవూాుుమానముల్ గాంచిన వాల” డనియు 

సీ గంథమూాలమున 'దెలియుచున్న ది. 

చిదంబర శే త్రమున విశ్గకర్శనిర్శితమైన కనకసభలో నర్తన 

కశాపావీణ విషయమున బోటీపడి యెకరికొకరు తీసిపోని (పతి 

స్పర్టులుగా నిలిచిన కనకసభాపతికిం దిల్లా దేవికి (శివ పార్వతులకు) 

తిల్లగోవింద రాజులు గాంధర్వవివాహమును సంఘటించుటయు. దదుపరి 

వారి వినోద విహారములు నిందలీ (పథాన విషయములు. (శపాజీ 

త్యాగవినోద చిత పబంధము నించుమించిట్టి చే). దీనికి “తిల గోవింద 

రాజనాటకి” మనియు నామాంతేరము. 

ఇందలి కథాసంవిధానము :- * ఇది ముడటినాటి సంవథా 

నము - ఇది చెండవనాటి సంవిధానము ” అని యిట్లు నొబ్లు ఘట్టము 

లుగా విభాగింపంబడినది. చూడంా నిది చతుర్లిన (పదర్శనోప్షద్దిమా 

యనిపించును కాని (గంథపరిమాణ వమల్పము ( 550 (గంథములు 

మాత్రము). (ప్రదర్శించుట కక్క రాతి చాలు. అట్రిచో నా విభాగ 

మంక సంకాశమనుకొనుట లెస్స. (శహాజీ త్యాగ వినోద (పబంధమున 

అంకవభాగము గలదు. అప్పటిశే యక్షగానము మై మార్షనాటక (ప్రభా 

వము కొంత పొడ సూవినది. ) ఆ మొదటినాటి,  సెండవనాంటి యను 
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మాటలు కథా కాలమునకు సంబంధించినవియె యుండును గాని 

(పదర్శనకాలమునకు సంబంధించినవీయై యుండవు. 

ఇందు (పసిద్ద రాగములలో కర్ణాట హిందూస్తానీ చాణీలకుం 

జెందిన దరువులుగలవు. సమపద మను రచనావిశేవ మొకటి పలు 

మణు (పయు_క్తము, అష్టకము, ఉత్తర (ప్రత్యుత్తర పదమును గలను, 

రచన చక్కనిది. అందును వచనరచన. వచనమున సంభాషణలు 

గలవు. ఇది స్వామి వాక్యం 0 _ ఇత్యాది పాత సంభాషణ సూచ 

నలు గలవు, సంధివచనములు (ప్రసంగము లను వేర వ్యవహరింపం 

బడినవి. (గ్రంథ మధ్యమునను (గ నారములు గలవు. ఒక గుజరాతి 

కోపు నొక జక్కి-ణియుగలనవు. వేరణ్తి పదచాభికయుం బేరొసః 

బడినవి, 

(గంథమున నాటకీయత (పన్ఫుటముగ నున్నది. కవి దీనిని 
మహానాటక మనియెను గాని యది వట్ట మాటవరుస. కథా సంవిధాన 
చతుర్ధావిభాగమును బట్టి యిది చతురంకిక యని చెప్పవచ్చును. కప్ప 

వృత్తము. కై శికీవృ_త్తిగలదు. (పథను చరవమాంకములందు నవేటి 

మైన నాయిక వనవిహారానులు వర్శితములె నవి. శాన నవి త్రీ 
(పాయత్య విశిష్టములు, కాంగా నాటికా లక్షణము కొంత పట్టిన దన 

వచ్చును. ఇది. విజయరంగని సభలో * వగకోప్పుల వెపు లమర 
ఇంచుబోణులు నటించు” భాగ్య మందినదని యూహీం౦ంచుటక వకాశ 
మున్నది, 



అబ. తుళజరాజు 

తంజావూరి మహారావ్హ[పభువు (క్రీ శ. 1728-86), వకోజ్ 
దీపాంబికల పుత్రుడు, శహోజీ శరభోజుల యనుజుండు నై న తుళజ రాజ 

కృత ములుగా శం. స, మ. లో ఆండు తెలు య. గా. నాటకము 

అగువించు చున్ని. 

శివకామ సుందరీ పరిణయము : * 

ఇది చిదంబర త్న తగాథ,. వైత్రస్యామి కనక సభాపతి (శివుడు). 

శివశామసుందరి (పార్యతి) యతని దేవి. వా రిరువురి వివాహమిందలి 

(పథానవిషయము. _ ( తిరుములకవి చిత్రకూట మాహాత్మ్యమునందు 

నిదియీ [పథధానవివమయముకాని యాతని తీర్పు వేజు) ఇందలి రచన 

యంత (పొఢమైనదికాదు. కథనభాగ మెక్కున, (గంథమంతట సూూూతే 

ఛార్యపస కి కడుపాచ్చు. అవతారికా స్తోత్రక్లోకపఠనము, (గ్రంథాంతే 

మందలి సుదిర్హ కల్యాణకథనము, పాత్ర ప్రవేశ సూచనలు, తీద్వర్ష 

నము నన్నియు నతని పనులే స్థూలముగా యావద్గ్శింథము నొక 

దరువు వొక వచనముచొప్పున నడచును. మూయ నాల్లు తెవుల 

ద్యిపదలు, కందములు, నొక్క ధవళమును గలవు. 

రాజరంజన విద్యా విలొసము : స 

ఇందలి (పథాన విషయమిది :-- అరిషడ(ర్ల జనయ్యితీ యగు 

మాయాచేవి గాక పురాధీశుం డగు జీవరాజు తన్ను విడనాడె నని 

1. తం. సమ. శే. నం 6838 685 

ల. ఇది శేటలాగులో. 'బేర్కొ-నంబడలేదు. 

తం, న. మ, న, (పతి. నం. వి. 18944 



బి బర్త ఆంధ యక్షగాన వాజ్మయ చర్విత 

పుండరీక పుఠాదీశుడగు నాత య మహారాజుతో మొబ బెట్టుళొనుట. 

ఆత్మ మహోరాజు పనుపున మోహాుండు యతి వేషము ధరించి జీవరాజు 

సెదుట వింతవింత విద్యలు (పదర్శించుట - వాని కిటుకు దెలిసి జీవరాజు 

తపశ్చికిరువగుట - ఆత్నరాజు శివ స్వహాపమున సాక్షాత్కరించుట - 

జీవరాజు ము కి, నిమ్మనుట - “ సంసారములో నున్న ప్పటికిన్ని పూస 

లలో డారమువలె నిస్సంసారికై నిరామయుండ వె యుండవోయి” 

అని శివుని యుపచేశము - తేదుసరి మాయా దేవీ జీవేశరుల యాధ్య 

ర్యమున రతిమన్నధులకు వివాహము జరుగుట. 
అ 

ఇందలి విషయము 'త్తొ_త్త్వికము. వివేచన సాంకేతికము, 
జీవన్సు క్తి కిని ని గృహాన్థాశ్రభుమును న దై (తేవాడమును నిది సమర్గిం చును, 

(పబోధ చందోదయమునకు మానస ప్ముతిక వంటిది. ఇందు వివ 

యము పటువె నదై నను రచన సరళమై సది, చక్క-నిది. ఇందు దరువులు 

ద్విప పదలు, కందములు, వీనములును గలవు. పద (పయోగములలోం 

జక్క-ని వాడుక నుడికారము గలదు. కొన్ని యన్య దేశ్యములు 

గలవు. మోవాుని రాక మోహనరాగములో, శంకరసాశూ కా 

రము శంకరాభరణములో నిటు చెపూటొక చవుత్కారముగా, 

వాటింపంబడినది. రంగమువై నున్న మజియొక పాత మాటలలో. 

దమ వేరు తడవంబడంగానే పాత్రలు (ప్రవేశించు టది యొక వె చికి 

గలదు. భాగవతులు పాతలను ఏ బల్క-రించుట గలదు. 

మై కృతులు ెండింటికి నవతారికల తీరులో రచనా ధోరణి 

లోను జూల పోలికలు గలను. శెండింట [గగంథారంభమున నాందీ శుభా 

వారము వసంత వర్ష్మన, నూ తధార పారి పార్శ్యకుల చేం (బవ ర్తిత 

మైన (ప్రసావనయు' గలవు. అది మార్ష నాటక నం(ప్రచాయానుకర 

ణము. అంతకు ముందటి య. గా, లలో నిట్టి సక్రమమైన మార్గ 



దితీయభాగము లీలిద 

యాపక స్థాపన సదృశమైన (పస్తానన లేదు. (గ్రంథములు రెండును 
గ ర్హచే నాటకములని చేర్కొవంఒడినవి. (పదర్శనొద్దిషము లె నవి. 

అపి. వికోబీ 

విఘ్నుశ్వర పరిణయము : * 

పె తుళున రాజపుతుయనుు, శ్రీ. శ, 178557 సం. లలో? 
మా 

దంజూవ్లూరి యలికయునగు శెండన ఏకోజీ రచించిన దీ (గ్రంథము, 

శ్రహాజీ విఘ్నేశ్యర కల్యాణమునందును. నిందును (ప్రధాన విషయ 
-మొుక్క- కుకా ని యిందించుక్ష మార్క్సు గలదు. భారత రచనారంభుం 

డగు న్నాను సువాసింపంగా వినా నుకుంకును, సిద్ధీబుద్ధి కనులతో సర 

స్వతియు వత్తురు. వినాయకరకు. డాక న్యలను జూచి మూహించును. వొ సుం 

డతని భారతము (వాసిపెట్టుమనంగా నతేం డాకన్య్వలతో య దనకుం బెండ్లి 

చేసిపెట్టువని మొన కట్టడ చేయును. వ్యాసు6 జెట్రో యూపని నెటు 

చేర్చును. అతని భారత రచనా వ్యాసంగ మవిభఘ్ను ముగాం గొనసాగును. 

ఇందలి రచన యొకమోస్తరు, నాండి, పారిపార్మ్వ్యకుండు లే వని 

(వసావనయు6 దచరచు సూత ధార వచనములును గలవు. సంగీత 

మరంద మను గేయ[పబంధ విశేషమొకటి కలదు. ఈయీకోజీ దింపద 

రామాయణమునుగూడ రచించి యుండెను. + 
ర) 

* తేం. స, మ, కే. నం. 606-609 
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24. భానస్మ రశేవాచలకవి 

నాంవారు పరిణయము : 

భాస్క_ర వేంకటాచలకివి సేతుమాహాల్ళ కావాగివ తార 

కలో నతని సోదరుండగు శేపొచలకవి నాంచారు పరిణయ మను యక్ష 

గానమును రచించినట్లు గలదనియు, ఛాన్క-రవెంకటాచల కవిని 

దశ్షీణాంధ బేశిమున వెలసిన వాజ యమునకు సంబంధించిన వానిగా 

శ్ర వారి సేతురామయ్య గారు ఆం. సా, ప. పటిక సం 7. ర4-92హట 

బలో డాము (సక టించిన “చోళ పాండ్య దేశాంధ (పాబల్యము” అును 

న్యాసమునందు. "జలివినారనియు, నం డాకవి కాలము (కీ. న 1/81 - 

1767 _పా-తమని వారి యభి పాయ మనియు [శీ నిడుదవోలు వేంకట 
రావుగారు తేమ ద క్షీ ఇ దేశేయాంధనాజ్మయ మను [గంథము--క/5 - 

76 పుటలలో నుటంక్రించినారు. నాంచారు పరిణయము [గంథ మలబ్ద్బము. 

ప ద నన ద 

ఐఏ. ఆలరారి కు పున్న 

వొర్దసారథి విజయము: + 

కుప్పనార్యు౭శు కశ్టపనగో( తుడు, ఆప స్తంబ సూతుడు, 

నరసమాంబా వేంక శుశ(రుల సుతుడు. కస్తూరిరంగకవి శిష్యుండు నని 

యతని పా, వి. నం గలదు. అతని కృత్యంతరమగు ఆచార్య విజయము 

వలన చెలిసిన విశేషములు : ఇతడు * వేంకటగిరి నుధీపాతుండు ”, 
ద ద ఆతా ———————— 

+ (పా. లి. పు, భాం. డి. నం. 1907 అండ్ ఆర్. నం. 7556, 



ద్యితీయభాగ ము వ్ర 

“శ్రిమద్భోసల తుళజ మహారాజ కటాతు సముల్లసితుండ ౫” _ 

తచ్చోశేంద దత్తం కాళిదాస వీరుదాంచితుండు, పంచ నదస్థల 

పురాణము, రామాయణ భాగవత యత్షగానములు, పరమ భాగవత 

చరిత్ర ఇందుమతి పరిణయము, హరికథా సుధారసకావ్యము 

ననునవి యితేని కృత్వ్యేంతరములు. ఆచార్య విజయము. భాగవత యక్ష 

గానము (ఇదే పార్థ సారథివిజయము) మాత్రమే నేం డుపలబ్దములు. 

పొ వి కృతిపతి ఆ(_కేయ గో తుడై (న చోళపురము వేంకటా 

చల విభుండు. (అతండే కుప్పన రామాయణ య. గా. నకును గృతి 

పతి యని యిందలి యవతారికలో. గలదు. అందతని వంశావతార 

మును గలను). (గ్రంథము వేరతండుపెట్టినబే. ( అతండు చెన్న పురి 

తీరువల్లి క్కేణి పార్థ నారథిస్యామి భ కుండని యూహీింపనగును). అతనిని 

బట్టి కవి కాలము నిర్ణయింప వలనుపడినదికాదు. కవి తాను చోళ 

(తంజాపురమండల) పభువగు తుళజరాజుచే సన్నానితుండ ననియున్నా (డు 

కాని యా తంజావూరు మహారాష్ట) (పభువులలోం దుళజ నామభేయు 

లిరువురు గలరు. ఒకరి రాజ్య కాలము క్రీ. శ, 1728 - 36. ఇంకొకరి 

కాలము [కీ శ. 1765 - 87. ఇతం డీ రెండవ తుళజరాజుకాలముననే 

యుండినా (డనియు, నితని గురువగు కస్తూరిరంగ కవి 1790 సం. 

(పాంతమున. దంజావూూారి సంస్థా నమం దుండీనవాం డనియు ఆం. క, చ. 

(పుట 170 - 174). కస్తూరిరంగ కవి యానందరంగవి ఖ్ఫె వేరం (సిద్ధ 

మగు రంగ రాట్బంద మును ర-దియించిన నాడు. ఆనందరంగవి శై 

డూవ్లే కడ దువాసి. డూన్లే (శ్రీ. శ. 1742 - 55 సం. ల నడుమం బుదు 
చ్చేరలో గ్రపైంచి గవర్నరు *. అనంగా రంగకవియు, నతని శిష్యుండై. న 

కుప్పనయు 18 వ శ తాప నడుమ నుండి రనుట నిశ్చయము. 

* Vide, pages 12 & 255 of the Maratha Rule in the Carnatic. 
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(గంథవిషయము :- కుప్పన తన కృతిలో భాగవత దశమ 

స్కంధము నంతటి నాపోశనము పట్టిన" డు, కడి సుమారు పదివేల 

(గోంథము. మన యతక్షుగానములం దింతటి బృహద్గంథము మతి కదు, 

ఇది రెండుభాగములుగా వంగడింపయిడినది. (పతిభాగము చివరను కృతి 

పతి (ప్రశంసాపద్యములు, కవి స్వవిషయము కథాను[క్రవముణిక యు గల 

గద్యము నున్నవి. కవి దీనిని యక్షగాన (ప్రబంధమని వేర్కొనినాయ, 

కాని యక్షగానముయొక్క_ రూపక(పయోజన మువేన్ష౦పంబడ్నది, 

(పబంధముయొక్క_ కథా సంవిధాన (పకృష్ణతేగమును గాన రాదు, 

కథాకథనవిభానము ఫు రాణధోరణినిబట్టి పోయినది. రచనమా[తేము 

రాను రాను (ప్రబంధోచితేముగా మాపొందినది. అతి దీర్భవ్భ_త్తములు, 

నాఖ్యానశై లి (పచురములు, వర్షనా బవ్యుళ ములు నగు ని యక్ష 

గానములనుబట్టి యతుగానము లన్న యు (బదర్శన యోగ్యములు 

కావనియే కాక కొన్ని కవులచేతనే (పదర్శనోద్దిష్టములును గావని చెప్ప 

వలెను. ఇందు తాళ పథానములగు దరువులు, ద్విపదలు, వచనములు, 

వాాలందె పద్యములు, అర్హ చంద్రిక లు, కోలాటవర్దములు, నలుగు వాట, 

ఊంజలు (జఊయెల పాటు దండకము మొదలగునవి గలవు. 

దరువులలో సంభావణలు, ద్యిపదవచనములలాొ 6 గభాకథన 

మును గలవు. వర్ష నలు మూ:డటను లవ. పోతన రచన కనుకరణము 

లును గల ఎ, 



ఏ0. విన్నబయలాచార్యులు 

గొడడూచిచరి[త:+౪ 

(గంథము “శ్రీ మజ్జగద్గురు నిరంజన చరణకమల సేవా 

పరాయణ విరా ర్వాత 2 సంజాత మాలళిగార్య తనూభవ భవ పరా 

జుఖ విన్న యలాచార్య (పణీతం” బని యున్నది. _(గంథారంభ 

మున సుగుణనగర  (సుగుటూరు ) నిరంజన నృసింహార్య గురువు 

స్మరింపండినాండు. (ప్రతిచివర “ విరోధికృతు సంవత్సరం చైత్ర శుద్ద 

(7) వరకు దేవండపల్లి తాలూశాసుభా, సుగుటూరీ శాన్య భాగం 

పీధింటి నారణప్పగారి కుమారుడు శివరామప్ప ” యనియు, నిది 

“లి శృంగరీ సచ్చిదానంద ఛా5తీరద్రస్వాముల చరణారవిందము 

అకుం (బీతిగా (వాసిన గొడశూచి చరిత”? యనికలదు. దేవండపల్లి 

"తాలూకా బెంగుళూరు జిల్లాలో, శృంగి కోడూరు జిల్లాలోను గలను. 

"రెండును మైసూరు రాష్ట్రమునణగలవు. శృంగేరీ వీఠ గురు పరంపరలో 

సచ్చిడానంద భారతులు ముగ్గురు గలరు. వారికాలములు వరుసగా- 

క్రీ శ. 1688 - 1663, 1705 - 1741, 1770 - 1814 * ఇందు శెండు 
మూడవ వారి కాలమున మూ మే విరోధి కృత్తు 1781, 1791 అలో? 

బడుచున్న ది. 

అడయారు దివ్యజ్ఞానసమాజ (గంథధాలయములోని జి. నం, 

74862 శతకంళ రామాయణ యక్షగానము (పతివిలేఖకుంయు * బమ్ముళ్లి 

+  అడయారు దివ్యజ్ఞాన సమాజ (గంథాలయమున నొక సమ్మగ పతిగలదు. 

ఆలమర నం. కి2, యఫ్ లికి, జి. నం. 714907. 

* చూ. మెనూరు ₹ెజటీరు సం. 1--పుట 807 లోని ళృంశేరీ మఠగురుప 

రంపర, . 
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నారణప్పు కుమారు(డు రామప్ప. త మ విలేఖన కాలము శుక్ల 

పువ్య బ 1కి శుక్రవారము. ఇది é న్, - 1810 తేదీకి సరిపోవు 

చున్నది, 

ఈ శ. క. రాం, గొ. చల (పతి విలేఖకులు వితృ నామ సామ్య 

మునుబటి సోదరు లగుదురు. పై శ.క. రా. (పతి విలేఖన కాలమును 

బటి యా సోదరులు 1860 నం. కావల నీవల. గొన్ని యెండ్ల వాటుండి 

యుందురని యూహింపనగును. గొ. చ. (పతి మూడవ సచ్చిదానంద 

భారతి కాలమున 1791 లో. బడిన విరోధికృ త్పంవత్సర చై(తమున 

లిఖంపంబడియుండును. (గంథమంతీకు ముందునాంటిది కావలెను, 

(౧౦థకర్ప నృసింహార్య గురుని. బెర్కొనెు. అతండు మూండవ 

సచ్చిదానంద భారతికి ముందు (కీ. న 1707 - 1770 సం, ల నడుమ 

శృంగేరీ మశాధిపతియగు  నరసింహభారతి కావచ్చును. (గంథ 

రచనాకాల మా (ప్రాంతేమున(బడుననియు (గ్రంథము మైసూరు రాష్ట్ర 

మునకు. జెందినదనియు ననవ చ్చును. 

(గ్రంథ విషయము :-- కివలింగమువేం బాలు (_దావించిన మహో 

కురాలగు గొడగూచి కథ యింను వర్తి తము. గొడగాచి కథ 

శాసన వురాణమునంగలదు, దది పినశైె వ వాజ్బయ గ్రాలుకుంజెందు 

శె 

రచన. యక్షగాన మని వేర్కొనంబడినది.. ఇందు (ప్రసిద్ద తాళ 

ప్రభానములగు దరువులతోపాటు రాగ్యపథానములును గలవు. దప 

నయ్కు వచనములు, పడ్యములు, ఏలలు, అర్బ్జచందిక లును గలను. 

ఒక్క-చో చెండు ముక్కలు కన్నడము వాడంబడినది. చేవగల రచన 

కాదు, శఉవక వ్మిగంథ సామాన్యమైన దోవములు గలను. 

0 



ఎగ, నుదురుసాౌటి వెంకన 

ఆం. సొ. ప లో నున్న యాయక్షగానము “ఉద్దండకవి' లేక 

“మహూోేద్దండ బిరుద (ప్రశస్తుండై న వెంకన కఏందుండు రచించినదిగా 

మూత్రము తెలియుచున్నది. ఇత. డే పుదుక్కోట (పభువగు కోటిరాయ 

రఘువాథతొండమాన్ ఆస్థాన కవియెన నుదురుపాటి వెంకన యని 

తలియుచున్నది, ఇతని తండ్రియగు సీ తారామార్యు(డు “మహోోద్దండ 

పే బికుద (ప్రశస్త డని వెంకన యాం్మధభ భాపూర్ల వమునుండి యెడల 

నగును. వెంక నయు 'ఉద్ద౦డవిద్యః కవి త్యాంకనుండు (చూ. (పా. లః 

పు, భాం. డి, నం, 1992 - అతని బ్బ హన్నా యికా దండకము) కోటి 

రాయ రఘునాథ తొండమాన్ రాజ్టకాలము 1759-659, (చూ. డా. 

నేలటూరి వెంకటరమణయ్యగారి దాశ్షీ ణా త్యార్యధ నాహిత్వము- 

పుట 58) ఈ వెంకనకవి కాలము దే యగును. ఇతండు బహు గంథక ర 

అందు (ప్రసిద్ద మూాం(ధ్ర భాపూార్డ వము, 

ఈ పొం కో. గంథవస్తువు ను|పసి సిద్దము కాని యలంతి యాంతి 
- "హై 

మార్చు నవధరించినాయ గంథక ర ర. అవి కామదహనఘుట్ట ము 

పరివాడించుట్క, శివుండు వృద్ధ ప ప్రున రూపమున 'బార్వతినిం బవెక్షి ప 

వచ్చుట ము. వందు (పసిద్ద రాగ తాళములలో న నేక కీర్తన నలు గలవు. 

అన్ని టికిని పల్లవి, అనుపల్ల మషియు నేర్పరింపంబడినవి. ద్యిపద లు, చిన్న 

౬ అం సొ. ప, నం. 166 ఊోత్తు క్కా-డునుండి 'సంపాదిక మైన దీని గజ 

పి పతి యొకటి డా, వి, రోభువన్ గారికడం గలదు. ఇది యూత్తు క్కా-డులోం (బుద 

ర్భింపం బడుచుండెడిదని వారు చెప్పినారు, 
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చిన్న సంధివచనములు, కోలాట దగువులు, సువ్యాల, తలంటు శోభ 

నము, ధవళము, నసలుగుపాటలు జోల, మేలుకొలుపు గలవు. సంస్క 

తమునను నాన్ని కీ రను గొబండది కోకములు నొక చూ రకయు 
నజ లా ౯ 

గలవు. వచనములో సంభావణలు లేవు కాని సంవాద శె లి యెక్కున 

గనే పాటింపలుడినది. ఒక్కనీసము తప్ప మజిపద్యములు లేవు. రచన 
సరళము, సరసము, జాతీవారా చమత్కార సమువేతము, పాచిక 

వ్యాహారములలో నాటి న్య్వానహాోరికపు నుడిగారమునకు నిండుదన 

మబ్బీనది. శృంగారమునకు హోన్యము హంగుచేసినది. కథ ర క్తి కట్టినది, 

ఇది పుదుక్కోట వాజ్బుయమున య. గా. న కనలే పుట్టగతులు 

లేకపో లేదని యె తి చూపుచున్న ది. 

ఒర. వరాతృభూత కవి 

వారిజాతావపహార అము: * 

ఇది (క్ర. శ. 1787 - 1798 సం. ల నకుమం దంజూవూ3 నేలిన 
మహావాష్ట్ర (పభువగు అమరసింహున _ కంకితముగా. నతని 

యమాత్యుండగు శినరాయ మంత్రి (వేరణమున మాతృభూత కవిచే 

* తం, స. మ. శే, నం, 5కి. 

ఒక సూచన :- మదరాసు వభుత్వ _పొచ్య (గంధ [(పచురణ నం. 1X 

అయిన ఆభినయ దర్చణ మను (గంధమునకు. గ ్ రరయగు లింగమగుంట మాతృ భూక 
నయు నీతండు నొక్క_ రే యని యా (గంధ పీకి కా కారులు వక్కా_ణించియున్నా గు, 
అది యవిచారమాలకము. అ. ద. కర్త కాళ్యపనోతుండు. ఆతని తం(డి'మృత్యుం 
జయుండు. ఈ మాతృభూతన నగో(క్ర పతృ నామములు వేటు. వివరములకు చూ. తం, 
స. మ. శే. పుట 223. 

ఆవ యంన్యాని క ముతనుటడా..40 ఆమా - 
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ర-చింపండినది. ఇతని నో తము శాండల్యము, తండి రంగార్యుండు, 

ఇతండు |తిశిరగిరి మాతృభూ లేశ్వరస్వామి భ క్షుయు, 

(గంథ విషయము :- కడు పెద్దది, ముడదట వరుసగా వినాయ 

కుడు, కటికము, దాప్టిక పండితును నను ప్మాతేల (ప వేశము, తరువాత 

పార్వతీ పరమేశ్వరుల (ప్రసంగము. ఈ ప్యాతీలకు గాని తత్స సంగము 

లకులాని (పథాన కథతో నెట్టిసంబంధమును లేదు. అట్టివే యా తరు 

వాత నున్న లీలావతి యను భోజకన్యావృ త్తాంతము', భాషా దేవి గొల్ల 

కొలాపమును. ఇవి యూ పారిజాత కథకు ముఖబంధములుగా నందుకు 

రచింపటడినవో దురూహము !2 పారిజాతాపహరణ ఫఘట్టమునకుం బడప 

నిందున్న జల[క్రీడలు-గోపికావస్తొ)పసహరణ కథయు నట్టివె. దాని కీట 
హుం / ల్ో 

(బకరణము లేదు. . పారిజాత కథతో 6 బస్కక్తిలేని రాధ పాక కిందు 

(బసక్తి గలదు. ఆ కథ కనుబంధ(పాయమైన పుణ్యక (వతేకథ కిందు 

(పస క్రి లేదు. సనతి కయ్యము, సింగీ సింగళ్ళ (పసంగము లిందు గలవు. 

కాన య కథలోనెన ర క్రిక్టవుసిన పట్టు లవి యిందు ర కి కట్ల 
మా లాం కి ర ౨ 80 

చేదు. భావములను పద బంధములను పద్య పాదములకు. బాదము 

లనే తిమ్మునగారి పారిజూ తెపహారణము నుండి [గహించిన మాతృ 

భూతన మాయన సత్య భామ యలుక చి తృగంచిన భుట్టమును నాబ్లు 

పుటలలో నడికించియుండగా దాను ముప్పది పృటలుగా సాగదీసి 

నాయకు. తిమ్మవార్యునకు వా డాశాసముల సె చిలుకు పట్టన 

పారిజాతాపహరణ ఘట్టము నొక్కముక్క-లో. బెమల్చివై చినాండు 

మాతృభూతన. ఈమార్పులు యక్షుగాన పాయ రచనలో సముచితేము 

1. ఇది (పొ. లి. పు. ఫాం. డి. నం. 1886 డాదినీ వేష కథ యను నీలావతి 

విజయమును బోలియున్నది 

9. ఇవి బహుళా పతి విలేఖకుండు (వాసీకొన్న యువో [గంభాంతరముల 

భాగము లేమో, 
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లనియే చెప్పవచ్చును. కాని మొ తృముపె గథను సమ్యుక్పంవి ధాన 

ముతో నాటకోచితముగా వలంచలేక పోయినాడు కవి. 

ఇది నాటక మని పలు తొనవుల. జేరొ,_నంబడినది. ఓ చంకము 

లుగా విభాగంపంబడియుండుట విశేషము. కాని యంతమాత మే 

సంస్కృతే నాట కానుకరణము. మటీ సూూతథార (పన క్రి యెనను వేదు. 

తక్కినదంతయు యక్షగాన ఫక్కికయి. సాధారణముగా ముందు పాత 

(పశంసయు. దదుపరి వ్యాత (ప్రవేశము దరువు నుండును. పాతల తె 

ముజులస (ప్రసంగములు, మాధవి పలుకరింపులు, సవతి కయ్యము 

మొదలగునవి ఛభావముకలాపపు “బాణీ” ని. దలశింపం జేయును, 

సింగీ సింగళ్ల .(ప్రసంగములు కొరవంజి కోవను జ్ఞ వ కెలయించును, 

(పశ్యాంకాదియంనును గృతిపతి ను ద్రేశించియున్న *అవధరింపు * మను 

చక్తుగడయు? (బత్యంశాంతమందును గల 'గద్యలు, మధ్యనున్న సుదీర్ల 

వర్ణ నలును |బబంధథ ఫక్కి-ని దలంవించును. 

ఇందు సంస్క-తేముక. సుమారు పాతిక శ్లోకములు నాలు దు 

 చమార్జికలు గొలంది తమిళ కన్నడ మహారాష్ట్ర భాషా (ప్రసంగము 

లును "గలను. తెలుణసన వచనములు తీజచు ద్విపదలు, దరువులు 

( “ఉత్తరాది డరువులు గూడ - దరువులలో. గృష్షుం డుద్దిష్టుండుగాం 

డైళిరగిరి నిలయ సఖముుద తఅచు గన్పట్లును, పద్యములును గలవు, 

సీసములు నుమా రొక శతమానమున్న వి. అందు (ప్రతిపాద సమతా 
పొదనముతోడి తూగు బాగుగ నున్నది. తలుపు పాట, నలుగు పాట, 
శోభనములు గౌరీ కల్యాణము మొదలగునవి కలవు. రచన (పసిద 
పదములతో (కతి పయ (పయోగవిశేవములు గలవు), నాటకోచిత 
ముగా సరళమై యున్నది. భావము లా వృత్తి యెనను నొొక్క-_పట్లు 

ననే యొక్క_పెట్టున నుళువుగా ఛారాళముగా, ఛందస్పుందర 
ముగా బద్యములను గువ్పింపం గలయు కవి, 



29. మెరట్టరారు వెంకటరామశా స్త్రి 

ఆంధులనాట్యకళా (పతిష్టకుం గూచిపూడి యెట్టిదో యజవలకు 

మెరట్టూరు. (లేక మెలట్టూరు - అది తంజూవూరికి నుమా రామడ 

దూరము) అట్టిది. మెలట్టూరు భాగవత మేళ నాటకములకుం బెట్టినది 

వేకు ఛామకలాపాదుల విమయమున. గూచిపూడివారికి? గులపతి 

సిం ద యోగి. భాగవత్ మేళ నాటకముల విషయమున మెలట్రూరు 

వారికి వెంకటరామశ్నాన్ర్రి యట్టివాండు. ఈయన వెలనాంటి తెలులస 

(బొవ్మాణుండు. ఇంటిపేరు తెలియదు. మెలల్లుూారు వెంకటరామశా స్త్రి 

యని వవహరించుకే పరిపాటి మెనది. ఈయన (శ్రీ, వత్పగోత్రుండు, 
గోపాలకృృష్ణార్యుని పెాతుయ, లత శ్రణార్యుని శిష్యుండు, చేపి 

నృసింహోేపాస నములు చేసిన మహాభక్తుడు, నాట్య సంగీత సాహిత్య 

విద్యావిశారదుండు నని యాతేని | గంథముల వలనను స్థలజ్ఞాలగు పెద్దల 

వలనను అన్ని కుడి గామము (తంజావూరుజిల్లా, కుంభకోణము తా.) 

నందలి యాయన బంధువర్గమువారి వలనను చెలీయవచ్చినది. ఆయన 

తేన వార్థకమున (బసిద్ధుండగు త్యాగరాజునకు సమకాలికుండై నట్టు 

ఆచార్య (శ్రీ) పి. సాంబమూర్తి, డాక్టరు వి. రాఘవన్ మొదలగు తమిళ 

దేశపు బండితు లనేకు లనుచున్నా రు. త్యాగ రాజు కాలము (శై న 

1759 - 1847.* అనయా వెంకటరామశాొ స్త్రీ 18 శ. నడుమను జివరను 

గూడ నుండి యుండునని యూహింప నగును. [స్రీ నుబ్బరామదిశ్ని 
తారుగారి సంగీతసం పడాయ (ప్రదర్శిని స ఒట్టి యుతేని కాలమింకను 

'వెనుకకుంబోవును. అందితండు తంజావూరి మహారాష్ట్ర ప్రభువులు రెండవ 

౫ చూ. (శ్రీమాన్ వింజమూరి నరసింహ చార్యుల వారి (శీ త్యాగ రాజు చరిత్ర 

ఆం(ధ్శగంథమాల |పచురణ, మదరాసు, 1984." 
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శరభోజి శివాజీల కాలమున నుండినట్టు గలవు. ఆరాజుల రాజ్య కాల 

ములు వరుసగా (శ్రీ. శ. 1798-1888, 183355 దీనినిబట్టి వెంకట 
రొ జర < వ్ బల రామశా,న్ర్రై 19 ర, పూ రార్ట్యమునను నుండీనట్లు చెప్ప వలెను 

వెంకటరామశాస్రి కృతులు: 

ఇతేని నాటక కృతులుగాం జెప్పంబడునవి పండెండు :- 

1. (పవ్లాద చరిత. 7. రుక్తిణే కల్యాణము. 

లొ రుక్నాంగద చరిత. ర. కంస వధ, 

రీ. మార్కండేయ చరిత. 9. శివరా(తి నాటకము. 

4. ఆపాపరిణయము. 10. నత్చంగరాజు నాటకము, 

5. హారిశ్చం[ద. 11. అసత్పంగరాజు నాటకము. 
6. సీతాకల్వాణము. 12. జగల్లిలా నాటకము. 

ఇవియన్నియుం చెలుణసన రచింపబడిన వేనట. మొదటి 

యాటును బెనుం/గువే యని చూచి తెలిసికొంటిని. కడమ యాజింటిలో 

నన్నియు నితని కృతులగునోకాదో, వాని[పతులసలు దొరుకుచున్నవో 

లేదో సరిగా చెలియదు. అవి యంతగాం (బదర్శ నల కక్కి. రాణించి 

నట్లును దోంపదు. ఈ (గంథము లన్నియు నము[దితములు. కొన్నిటి 

(పతులు విడి విడిగా (శ్రీ ఏ. రాఘవన్ గారివంటి వాజ య పరికోధ 

కుల యొద్దను, త్ర ఆర్. కల్యాణ 'రామయ్యర్ వ, వృ (మదరాసు) 

గారి యొద్దను గలవు, 

తంజావూరు మండలమున మెలట్టుారు, శూల మంగళము 

డొత్తుక్కాడు మొదలగు (గామముల చుట్టుపట్లను గొన్నిటి (ప్రతులు 
లభింపలల వను నాశ గలదు. శూల మంగళము భాగవతులలో నొక 
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రును, (బ స్తుతము మదరానువానులు నగు ®) కల్యాణ రామయ్య 

గారియొద్దం బై పట్టికలోని మొదటి యాజింటి (గ్రంథ లిష్మిప్రతులు 

గలవు. (అందలి (పహ్హోదచరిత్ర, ఉపాపరిణయములకు మూ్యూతము నేను 

మద రాను (పా. లి. పు. భాం. లికి పండితులచేం బెలుంగు లిపి పతులు 

తయారుచేయించుకొంటిని. ఆ యటువ దేశము [పతులు తేప్పులతేడకలు; 

తెలుప శబ్దముల స్థరూపములే మాకిపోయినవి. (పత్నీ _ప్పములు 

హెచ్చు). సీ తాకల్యాణము రుక్ళాంగద చరిత్రల యసమ్మగ (పతులు 

మూతము తం. స. మ, నకుం జేరినవి, (కే. నం. 6798, 58వ) ఆనీ, క్ర. 

గురించి కేటలాగులో “క ర్త తెలియదు” అనియున్న దిగాని గంథమునం 

దవతారికలోనే యిది *.. లత్ముణాఖ్యుని కృపనల్హ.. గోపాల 

కృష్ణ య్య కొదురు(డై నటి వెంకట రౌాముండు. . .సిరచించెో” నవి కలదు. 

రుక్నాంగదము (పతిలో (గ౦థక_ర్తృనావుము గానగాదు కాని కల్యాణ 

రామయ్యరుగారు మెలట్టూరు వెంకటరామశా స్రీ కృతియని చూపిం 

చిన రుశ్నాంగద చరిత్రము (పతియు నసమ్మ౫గ మగు తం స మ 

(పతియు నున్న ంతేమట్టున కొక్కతీరుగనే యున్నవి, తం. స. మ. లో 

నున్న “నానావిధ నాటకములు” అను శెండు కలగూరగంప సంపుట 

ములలో (శే. సం. 802, 808) బై పట్టికలోని మొదటి యాజింటి 

వెళ్ళును గల (గంథభాగములు చెడరుగా నున్నవి. అందుకొన్ని 

మె. వేం. రా. శాస్త్రి గ్రంథ భాగముల. ఇవికాక తం, స, ము. లో 

“ నాటకపాత్రలు” అను నింకొక (గంథము (శే. నం. 799) గలదు. 

అందు *.రామాపండితుల నాటకాలు” అని పడమూ(డు నాటకముల 

పట్టిక యొకటి కలదు. ఆ రామాపండ్తు(డీ వేం. నామశా శ్ర 

యగునో కాదోశకాని యా పట్టికలో వేం. రా. శాస్త్ర హాటకముల 

వేళ్తుమూ్యత మైదు (రుక్నాంగదము, ఉపా రః ణే న్ా కల్యాణ 

ములు. శివరాతి నాటకము) కన్సడుచున్న వి. 

43 



రీలర ఆంధ యక్షగాన వాజ్మయ చరిత్ర 

వేంకటరామశా నీ కృతు లెల్ల ను నాటకములని చేర్కొనం 

బడినవి. అన్నియు. (బదర్శన యోగ్యములు. అం బెకు,.వ గా. (బదర్శ 

నల కెక్కి రాణించినవి. (ప్రహ్లాద, రుక్మాంగద, మార్కండేయ చరిత 

ములు, ఉపాపరిణయము, ఇటీవల హరిశ్చంద్ర. అందు (ప్రదర్శనవిషయ 

మునం (బహ్హోద చరిత్రము, రచనావిషయమున నుపూపరిణయమును 

గొప్పవందురు. ఇక్కాడ (పతి గంథమును (బత్వేక ముగా విముర్శింపం 

బనిలేదు. అన్నియు. (బసి ద్లేతివ్ఫ త్తములు. అన్నిట రచనా(ప్యక్రియయ 

నించుమిం చొక్క. వూదిరిగనే యుండును. స్టూలముగా. దత్స్యచూప 

మిట నిరూవింపంబడును, 

(పతి (గంథారంభమునను (గంథనావము నిశేశక మగు కంద 

"మొకటియు. బిమ్మటం గథాసం గహము, కవి స్వవిషయము నుటం 

కించు దిిపదయు నుండును. కథారంభమునకు ముందు గణపతి స్పుతీ 

మాత్రమేకాక ప్నాత్రప్రవేశ సందర్భముగూడ నుండును. _ సాధారణ 

ముగం (బతి పాత పవేశమునకును నూచనగా నొక _సంధివచనము, 

పాత్రప్రవేశమునకును సూచనగా నొక సంధివచనము, పాత్రవర్షన 

ద్విపద, (పావేళిక (ధువయు నుండును. కథా సంవిధానము తేజుచు 

సంధివచనముల ద్యారా సూచింపయడును. సంధివచనా వేకాక పా(తేల 

సంభాషణవచనములు గూడ నక్క_డక్క-డ నున్నవి. కాని సంభావ 

అలు తజణచు దరువులు, దిర్దద్యిపదలలో నే జరుగును. (గంథాంతమున 

మంగళము, ఫల్మశళుతియు నుండును. (గంథమున ద్విపద భాగము, 

దరువులు నెక్కువ. పద్యాలు (పసిద్ధ వృ త్తాలు, జాత్యుపజాతులు, 

తదర్భప ద్యాలనలాం గందాన్హాలు, గొలంది సంస్కృత శ్లోకములు 

చూర్చికయుం (బయుక్తములై నవి. దరువులు (పసిద్ద రాగ తాళముల 

లోనే కలవు. రాగాలు ఆహిర్కి ముఖారి ఉసేని, వీలహారి మోహాన, 

పున్నాగ వరాళి పంతువరాళి, కల్యాణి, దేవగాంధారి, మధ్య 
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మావతి, సురటి మొ॥. తాళాలు ఆది వాపు రూపకము మొ!. 

ఆది తాళము వాడక మెక్కు_వ. సంగీతశా స్త్ర దృష్టితో. జూచినచో 

వేం. రాం వాస్త కృతులలో గొప్ప విశిష్టత గోచరించును. అపు 

మాపములగు ర క్రిరాగము లెన్నింటికో చక్కని లక్షుములు రచించి 

నాం డతండు- ముఖ్యముగా నాహిరినో ముఖారినో యొత్తుకొనెనా 

మొక్క _రాగమునే విభిన్న సంచారములతో వివిధరసోత్ప త్తి కుపయో 

గింపలలందు. అదొక గొప్పనేర్చు, ఉళేని స్వర జతి నితని (ప్రతిభకొక 

తార్కాణముగా౧ బేక్కొందురు గుద్దలు. వంకటరామశాొ స్త్రీ న్బృతు 

లన్నిట రచన రూపకోచితవైన సరళ శైలిలో సాగిపోవును. . నాటి 

తంజావూరు తెలుగువాడుక నుడికారపు సొంపులు నట నటం జిల్క- 

రింపంబడినవి వెం. రా. వాస్త (పహ్హా దాది నాటకములు చంటికి 

నేశుటం (బదరక్శింపణబడుచున్న వి. తత్రదర్శన (ప్రక్రియ యొక విశిష్ట 

సంప్రదాయమునకుం జెందినది. (అది స్థలాంతరమందు. (బస కృము,. 

ఏ0. కాకర్ల త్యాగరాజు 

త్యాగ రాజ కృతు లనుసరి కతని ఛభగవత్కీ_రృనలే స్ఫురించును' 

అతని వ్యక్తిత్వము భక్తీ సంగీతము నను శెండు మపహోప్రవాహముల 

సంగమశక్షే(తేము. కాని యందు. గవితయు: నంత ర్య్వాహినిగాం (బవ 

పొంచుచుండును. అతడ భగనన్నావకీ రృసలే కాదు తన్ఫహిమా 

(పతిపాదకములు, దత్కీ_ రృనస శాధములు నగు కావ్యములుగూడ నొక 

మూయ రచించినాడు. అవి యక్షగానములని వేర్కొ_నంబడ లేదు 
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కానవాని రచనా(వక్రియ యత్షగాన్నపాయమెన దే. ఆయనవంటి 

(పశస్త నాగ్గెయశారుల సాహిత్య సృష్టికి. దగిన దాగచనయె, కాని 

యతని కీర్తనల కున్న (సిద్ధి యా కావ్యముల కింకను రాలేదు. అవి 

సీతారావము విజయము, నాశాచరిత, (పహ్హాద భ' క్కివిజయము న ననునవి 

త్యాగయ కృతుంలనుబట్టి యతని గుజించి తెలియవచ్చు విశేష 

ములు గృహ గురు వితృనావు నివాసములు మాత మే, ఇత రాధార 

ములను బట్టి యతని చరిత్రమును చెలుప్నుగంథములు మనకున్న 

వానిలో ముఖ్యము లై నవి : 1. (శ్రీమాన్ వింజమూరి నరసింహాచార్యులు 

గారి శ త్యాగ రాజు చరిత 2, ఆచార్య శ్రీ విస్పా అప్వా రావు 

గారి సంపాదకత్యమున "వెలువడిన త్యాగ రాజస్యామి ఛతవార్షి కోత్సవ 

సంచిక, కి. (ఇ పీ సాంబమూ ర్తిగారి ‘Great Musical Compo- 

sers of 5. India’. వానినిబట్టి ఇెలియవచ్చిన విశేషములలో 

ముఖ్యమైనవి; 'త్య్యాగయ యింటి చేరు కాకర్ల వారు. ఈ కాకర్ల వాగు 

ములికినాటి (బాహ్మాణులు. భార ద్యాజస నో తులు. త్యాగయ పితా 

మహుడు గికిరాజ్యబహ్మము. తండి రామ్మబహ్మము. తల్లి శాంతేమ, 

(వీతాంబ యని వాలాజీవే* చర్మితలో. గలదని తో. న, వా, సంచిక) 

త్యాగయ సంగీత గుకువుగాం (బసిద్దుల్రైనవాయ _ సొంఠి వేంకట 

రమణయ్య శాని త్యాగయ నాశకాచర్మిత్రమున శ్రీరామకృష్ణ మాడా 

ఖు ని బురుపూర్గ దాయకు(డగు తన బేళిక వరునిగా స్పృరించియుం డెను. 

అతంయ _ త్యాగయకుం దత్శోంప చేశము చేసిన గురువై యుండును. 

త్యాగయ నివాసము తంజూవూరు మండలములోని తిరువయ్యూరు. 

(అదే పంచనదము.  త్యా శేశ్వరస్వామి శే[త్రము. : జీవితకాలము. 

క్రీ శ. 1759-1847. 
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గం౦ంధథవిషయము 

కి తారానువిజయము: 

ఇది వెనుక నెప్పుడో వాలాజ నగర్ లోక్ నారాయణశా స్త్రీ 

గారినే బరివ్మత మై ముదిత మెనదని త్వా. శ. వా, సంచిక వలన 

చెలియవచ్చినది. కాని చేడచ్చు (పతులుగాని, లిఖత (పతులుగాని 

లభించుటవలేదు.  మదరాను విశ్వవిద్యాలయ సంగీతశాఖా చార్యులు 

శ్రీ సి సాంబమూర్శిగా రది కడుహృదయంగమమైన కృతియని సెల 

విచ్పినారు. 

నౌకాచరి|తము 

గోపికా కావస్తాపహరణ మిండలి (పథానవిషయము. కాని కథా 

రంగము మారినది. నిమిత్తమును (నొ తది. గోపికాకృష్ణులు యమునలో 

వాకా విహారము సల్పుదురు. గోపికల గర్వభంగము నిమి  త్తము 

కృష్టుయ సంకల్సి పాం దువాను వచ్చును. నౌక కొక రంధ మేర 

డును. నాయకునకు వస్తాపహరణ దోవము తగులకుండలనే సంక్ ల్స 

సిద్ది యగును. అదియొక 'యాచిత్యము. గోపికల కిష్ట్రము లేకున్నను 

గోీకలు విడచుబ తేప్పనిసరియెనది. అదియొక చమ తా రము. మార్పు 

య 

(1) దీని nu (పతులు ఆం. సా. ప. (నం. 3507) తం. స, మ. కే నం, 

£88), | పాలి. పు. భౌ. (డి. నం, 1896), అనో గలదు. అసలిది యాజు తేడోవలు 

ము | దితే మైనది. 1973 లో మంజార పట్టు రామ-చం(ద శా స్త్రగారిచే, 1885 లో నెవరో 

శేపాచలశళా ప్రీ గారి చే 1892 లో జో్యోతీషృతీ ము([దళ₹కాలయమున క్రీ, కే. వేదము 

జెంకటరాయ శాస్తు)ల వారిచే, 1980 లో మదగాసు అమెరికన్ డైమండు మ్మ శా 

వారిచే , 1949 లో, మద రాసు సంగీత్ సభవారి పక్షమున శీ పి. సాంబమూ ర్థీగారి 

చేతను, అడే సం, న మదరాసు ఆది అండుకో వారి చేతను (బచురింపం బడినది. 
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ఇందు పల్లవి, అనుపల్లవి. చరణముల వింగడింపుతోం గవి 

సామాంకిత ము[దలః ((బసిద్ధ రాగ తొళ్ళములలోం జక్కని కృతులు, 

నలంతీ యలంతి సంధివచన (పాయమ్ములెన గ ద్యపంక్కులును మెండు. 

ద్విపదలు, నక్కు_డక్కు_డ పద్యములునుగల వందులో శార్లూలముల 

వాడక మెక్కు_వ. అటనటం జిటివాటి నెరసు లున్నను మిక్కిలి సరస 

మైనది రచన. త్యాగయ దీనిని (బదర్శన కుద్దేశించి యుండె ననుట 

సందిగ్గము. 

వహ్లాద భక్తి విజయము: * 

ఇందలి వస్తువు (పహ్హాదునికథ. కాని యిందు హిరణ్యక శిపు(డు, 

లీలావతి, చండామార్కు-లు మొదలగువారి పాత్రలకు (బన క్రిలేదు. 

చివరికి నరసింహావ తార (ప్రస క్కియును లేదు. హిరణ్యకళిపుండు (ప్రహ్లో 

దమనిబాధ "పెట్టిన విషయము మూతము (గంథాడి నించుక చెప్పబడి 

నది. అంతే (గ్రంథము. గంథ మంతయు హారినిం గూర్చిన (ప్రహ్లాదుని 
గాఢ్యమైన తీపనయు భక్తి భావావేశమును గృ కౌర్గతేయు మా(తమే 

(పథాన విషయముగా సాగినది. (పహ్లోదచర్శిత నీరీతిగా. కా శ్రైక 

(ప్రధానముగా, 'వాహిర సన్ని వేశముకంకు బాతయొక్క_ యంతః 

(పవృ త్తి తత్ఫొగని )లనము (ప్రధానముగా నిదివర కెవరును రచించియుండి 

నట్లు గానరాదు. త్యాగయ యాత్మీయతను బట్రయిచ్చు [(గంధమిది, 

వందు (పవ్హాద పాత్రతో? దా డద్యాత్శమందిన త్యాగయభ క్రి రసస్థిర్ 

నందుకొన్న ది. ఆ(్రహ్లాదచర్మితము నతిమాషత్ర మనోజ్ఞముగా రచించిన 

(పథమాంధ మహాకవి భాగవత కర్త బమె శ్రరపోతన,. పోత రాజు వోక 

డలుక్యాగ-రాజునకుం దప్పని సరియైనవి. 

9, ఇది 1868 విద్వన్నోద తరంగణీ ము. శా. లో, 1949 లో మదరాసు అగి 

ఆండుకో వారిచేతను ముదిత మె (పక టింప (బడినది. 
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త్యాగయ (గంథ (పారంభమున. దీనిని (ప్రబంధమని పేర్కొని 

యున్నను ద(కౌపి పలుతడవలు నాటకమనియే వక్కాణించెను. _ ఇది 

“ రాగ తాళమృదంగ రవళిచే మిగుల నాగరికం బభినయముచేం జెలి 

నని ముందుగనే చెప్పియున్నా డు. (గ్రంథ మైదంకములుగా విభాగింపం 

బడి యుండుట విశేవము. [గంథారంభము నండలి యిష్ట దేవ తాభి 

వ:డనాదికమే నాంది. చావారిక్ నూత్రభారుల (పసంగమే 

(పస్తావన, ఫలగశ్రుతియే భరత వాక్యము ననుకొన్న చో దీన 

నాటకలవణము కొంత పట్టిన దనవచ్చును. అయితే యదిమార్ష 

నాటక పభావమును మాత్రమే సూచించును గాని నిక్కచ్చిగా 

నాఫక్కి_ కుపలత్యుభాతముగాదు. ఇందలి గణపట్ (పార్గనమాశ్రీ మే 

శాక పొత(ప్రవేశము, ! జావారికుని కోటికము వానివంటి) వాలకమ్ము 

శతేరవెడలు దరువు వంటి-పా త్ర ప్రశంసాత్మక కీర్యనలు మొ. నాంటి తంజూ 

వూరు య. గా, న నాటకములలో. గన్నట్టును. అంకవిభాగాది విశే 

వములు గూడ నందందు గానవచ్చును. కాని సంధి వచనముల 

నాశయించు యక్షశానమున కంకవిభాగము సహజము కా చా యవస 

రమును లేదు. ఇందు నా యంకనిభాగము సార్గకముగాదు, సంధ్యం 

గోచితముగా లేదు. అర్హ పకృతులకు? గ ర్యా వస్థలకును సమన్వయము 

కుదురతేదు.  కుదుగుట కనశకాశమే లేని యితివృ త్తే వెనగి. ఇది 

త్యాగయచేం (బదర్శనోద్దిప్ట మైనదని విశదమెనది ; సంవాద (పచుర 

మెనటబే కాని సన్ని వేశబలము చాలమి. (పదర్శనమున ర క్కికట్టదు. 

ఇందు దరువులు, ద్విపదలు, గద్యుపద్యుములును గలవు, ఆడూు 

వులను గృతులనుట లెస్స, ఆ లక్షణము' చక్కగా? బట్టినది. పది 

సం. శ్లోకములు, నొక చూర్చికయుం దెలుంగున నొకడండకమును 

గలవు, అనేక ప్రయోగ విశేషములు గలవు. కృతి యతిర సవంతే 

మెనది. 
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ఏ1. శివాజీ 
అన్నపూర్ణా పరిణయము: * 

తంజావూూరి వుహారాషప్ట్ర (ప్రభువ్రులలోం జివరివాండును ెండవ 
శరభోజికొడుకు నగు శివాజీ కృతియిది. అతని రాజ్యశాలము (క్రీశ, 
1888 - 1855. (గంథము (పతి చివర నది జయనామ సంవత్సరము 
భా(దపడమున లిఖంపంబడినట్లు గలదు. అది శివాజీ రా జ్య కాల 
మున 1554వ సం, అగుచున్నది. కివాజీ సింహాసనన్లు-డై యుండిన 
కాలమున నే యీాగ్రంథము రచింపంబడినట్టు గలదు. అనయా వ్మీగంథ 
రచన క. 1888 - కిక సం. ల నడువునే జరిగి యుండును, 

తేంజాపురమున సిద్ద పుష్కరిణి చెంత దప మొనర్చిన కొంకణ 

సిద్దుని కోర్కెవై శివుం డటం గొంక ణెశ్యరుండను జేర వెలసెను. సిద్ద 
మి(తుండగు సుశర యను వై శ్యునకు శివుని వర్య్రపసాదముగా సిద్ద పుష్క 
రిణిలో నొక కమలకర్శికలో నొకయాడుశిశువు లభించును. ఆమెయే 
అన్న పూర్ణ, ఇది పూర్యకథ - నూ(తధారపో కము. ఇశ నీ నాటక 
కథ లోని ముఖ్యవిషయము : ఆమె పెంపకము, తపస్సు, కంక కోశరు 
నితోం బెండి. 

ne) 

(గంథము నాటకమని పలు తడవలు వేరొ-నంయబడినది. నాంది, 
సూ[తభారపారి పార్ళ (కుల (పస్తావన, వసంతే (పస క్రి, అంక విభాగము 
(రెండు), భరత వాక్య(పాయమైన రం౫ నాధ కఏశ్య మని (శి వాజ్ ఆస్థాన 

“ కవికాబోలు) యాశీ ర్యాదము మొ! , వషయములు ముందటి తంజా 
వూరు నాటకములలోకంకు నిం బెక్కువగా మార్షనాటక (పభావమును 
అత 

% తం. స ము, £3 నం, 499, 
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బైన్ఫుట మొనర్చుచున్నవి. కాని మార్లనాటకములందు సూత్ర 

భార [ప్రసంగములు (పసావన యందు. దక్క మధ్య మటీ కన్సింపవు. 

తంజావూరి నాటకములు సాధారణముగా నడుగడుగున నతని కథాను 

సంధానక |పసంగములు లేనిచే నడువవు, అందును నీగంథ మంతయు 

సూత ధారుని (పలాపము వలె నున్నది కాని నాట్యకళా  కలాపమిం 

దంతగాలేదు. అయినను నిది (పదర్శనోదిప్టమెన దే, వలన “రంగ 

భూమియందు నటింప జేస్తూన్నాము * అని దీని యెత్తుగడ. విఘ్నే 

శ్వర పాత్రే 66 (ప్రత్యతుంబుగా 0) (ప వేశపెట్టబడినది. (గంథాంత 

మున నీనాటకపు వేపాల *నావనీసు * (Dramatics Personae) 

గలదు.*  (ప్రతివిలేఖకుని (వాతంలో నగరిలో నొక భాగవత మేళ 

ముండినట్రున్కు నా మేళపు * సబనీసు ” (ACCOUntant) కడ నీ గ్రంథ 

మూల (పతి యుండ్నట్లును గలదు. 

రచన వ-- [గ్రంథము పెద్దది. సరుకు తక్కువ, ద్వితియాంకము 

వివిధ స్తోత్రములు గలిగి వినువెత్తించుచున్నది. రచన చేలవము. 

తప్పులు కుప్పలు. దరువులు, కోలాట, గొబ్బి, చండ్లాట్క నలుగు 

సువ్విపాటలు, కందార్భ ససార్ధములు, సుమారు 40 సం, శ్లోకములు, 

కొలది మారి కలును గలవు. అన్య బేశ్యములు కొన్ని _ప్రయోగింపం 

బడినవి. 

విశేషములు :- (పస్తావనలో శివాజీ (పశంస, వంశావతార 

మును గలవు, యతని యమాత్య దండనాయకులగు సదాళివరాయ 

౫ ఇందీ నాటకము నవచ్చు సొ(క్రలు, నానాం డది (పదర్శింపబడినప్పు జాయా 

పా[తలు థరించినవారి పేళ్ళును గలన్ర. ఇది మన్మథ సంవత్సరము - అవణి నెలలో. 

దయారెన టిందు గలదు. అనయా నీనాటకము 1585 లో. (బదర్శిత మెనదన్న మాట. 

44. 



స్స 1 

346 ఆంధ యతు.గాన వాజ్యుయ చరి|తే 

మంత్రి కృవ్ష రాయుడు వర హెందుండును (ప్రశంసింపయిడిరి. ఈ శివాజీ 

ప్రళంసాత్యకముగా నాల్లు నీసపద్యు (గంథసంపుటములు తం. స 

మ, లో నున్నవి. (కే. నం. 811 - 814) 

ననన నాన ల = 

ఫిజి, వెంకట కృష్ణా జెట్టి 

శివపారిజాతము: * 

ఈగంథము తంజావూరి మహారాష్ట్ర పభువగు శివాజీ యార్ధా 

నమున రచింప౭బడినది. (గంథరచనా కాలము శివాజీ రాజ్య కాలమగు 

కీ. శ, 1883 - 5 సం, ల నడుముంబడుచున్న ది. (గంథాంత గద్యలో 

నిది * శివాజీముహీపాలుని తెనుంగుకవి వెంకటకృష్ణ జెట్టి క నకా చెట్టి 

చేసిన కవిత” మని యున్నది. కాని యాగద్యకు ముందున్న 

ముంగళములో “ల్లీ వెంకటుడ నే” నని చెప్పుకొనినాండు కవి. (గంథా 

రంభమున నొకనిసములో.దాను * కనకయ్య పుత్రుడి” నని చెప్పు 

కొనినాయడు. కాలా ో వెంకటకృష్ణా జెట్టి కన కా జెట్టి చెసినకవిత్వ ” 

మనునది పొరపాటునం దారువ్నూరె యుండునని యూహింపందగి 

యున్న ది. 

భ గీరథునికోక్కె_చిెప్పున శివుడు గంగను విడనాజెనని యాపె 

సోదరుండగు కపిలవిష్షువు కోపించి శివునికి బాగిజాతము ద్యారా గుణ 

పాఠము నేర్పవలనని సంకల్పించి నారదు నందులకు నియోగించును. 

చివరకు శివు. డామె నుపలాలించును. అది యిందలి (పథానవిషయము. 

జ తేం. స. మ, కే, నం. 686 6837 
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. పారిజాత సన్నివేశ (ప్రభానమైనడి కృవ్నకథ. పారిజాత కథలో, 

(పథాన సన్ని వేశము సవతికయ్యము. శివకథలోలహూడ నా సన్ని వేశ 

మున కవకాశ ముండుటవేతం బారిజాత వాసన దానికిని దగిలినదిః 

కాని యిందు కవి సవతిక్రయ్యపు సన్ని వేశమును గల్సింపలేదు సరికదా 

యున్నకథయందైె నను సంవిధానమును జక్కగ దిద్ద లేక పఫోయినాండు, 

రచన వేలవము నీరసము, బహాుదోవజుప్త్రమునై యున్నది. టప్పా 

దరువు, గకార్భ కందార్భాదు లిందలి రచనా విశేషములు. 

లలి. ఎల్ల యకపి 

చం|దతారా ఐలొసనసము : * 

శేలము మండలమున నుద్దండ ముల్లసము([ద్ర మనుగ్రామమున 

నుండిన యాం(ధ్రవి పుండు, నా తేయ గోచజుయనై న రామభ్మదుండను 

నాతనికి మల్హన, విశ్శనాథుండు నను నిరువురు పుత్రులనియు నందు విశ్వ 

నాధథునికిగాబోలు వేంకటాంబయం దీ యెల్లయకవి కలిగినాండనియు 

(గంథారంభ మునగలదు. కోలా శేపోచలకవి నీలగిరియా(తలో (చూ. 

మదరాసు (పభుత్వ ప్రాచ్య (గంథమాలా (ప్రచురణ నం. 29,పుట 20-21) 

నీయెల్లయ *యీరోడు” నివాసి యనియు, నిత జొక సం(త్రస్థాపకుం 

డును వ్యాపార వ్యవహర్హ్తయు నై యుండెననియు, “ సంగీతసాహిత్య 

* (పతులు: (1) (పా, లి. ఫు. థాం. ఆర్. నం. 180- (2) డిటో డిటో 
నం. 204 (8) 171. (తారాళళశాంక వానుపీర నున్నది) ఇందు 2, 8 (పతులలో 

గ_ర్రెపేరు కానరాదు. కానియవి యీకృతి (పత్యంతరము లే, 
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విద్యాపపీణుంకు గావున దారా శశాంక (ప్రభృతి కతిపయనాటక 

(పబంధంబులు శృంగారాది రసానుబంభంబులుగ రచియించి యున్న 

వా డనియుగలదు. శేపాచలకవి నీలగిరియాత్ర 1846 -_ 47 సం. ల 

నడుమ జరిగినది. -ఈ కావ్యమంత కించుక ముందు రచింపంబడియుండును. 

ఇందలి యితివృ త్రము (పసిద్దము- సుప్రసిద్ధమగు శేషము వెంకట 

పతి శశాంక విజయ్మ పబంధ సంవాదిగనే సాగిన దిందలి కథా రచనా 

(పణాళిక (అలతి మార్పు లాండు రెండుచోట్ల గలవు, అందలి రుచి 

మంతము లైన పద్యము లెన్నో మిక్కి_లిగా ననుకఠింపంబడినవి. రచన 

సామాన్య మైనది. దోవము లధికము. సరసరచన గల పట్టులున్న వన్న 
నది శ్లేషము వాని ప్రభావము.ఇందు (ప్రసిద్ల రాగ కాళములలో దరువులు, 

ద్యిపదలు, గ ద్యపద్య ములు, కంచార్గములు, సీసార్గములు, ద్విపద్యా 

ములు, వృక్యర్హములు, (వృత్తి తదరున్రులం) ఏలపదమి, శోభ నమును 

గలవు. అమరము, భర్హృహరి సుభావితాదుల నుండి శ్లోకములు 

(గహింపబడినవి. [గంధము యక్షగానవుని వేర్కొనంబడినది. 

ఏ4. మారు ది చెంగదల్వరాయశా స్త్రి 

సుంద లేశ్వర విలాసము: * 
' ఈయన చెంగల్పట్టు మండలమున స్థిరపడిన యొక వెలనాటి 

తెలుప కుటుంబమునకు. జెందిన వాండుం కాళికసనో[ తుండు. తిరుమల 
రాయ పౌతు(డు, వేంకటరాయ పుతుండు. (క్రీ. శ, 1810 (పాంత 

* Published By Prof, P. Samba Moorthy, The Indian Music 
Publishing House, Madras 1952. 
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మున మరశాణము సమోపముననున్న పెరుంపేడు (గామమున జన్మించి 

నాయడు. సంస్క తాంధములంనును, ఛరత గాంధరగ(ము లందును 

గాకొలు తీరిన పండితుడై చెయూూూరు జమోొంచారుల యాస్టాన సనా 

నముల నందెను. అక్క డుండిన కాలముననే యాతండు వై ద్యనాధు. 

డను జమిందారు కోరికమై నీ సుంద శేశ రవిలాస నాటకమును రచించెను. 

ఇతని రాకకుముం చే చెయూూరుభోం గంద స్వామి "'దేవాలయమున 

వల్తీనాటకము (తెలుగు రచన, అడి యంతకుముందు తిరుప్పోరూరులో. 
_(బదర్శింపః బడుచుం డెడిది) (పదర్శింపం బడుచుండెనంటు అది కూడ 

సీతని సుం. వి. నాటక రచనకుంగొంత |పోత్పాహకమై యుండును. 

ఈయన తేది 28-2-.1900న కాలధర్నము నొందెను. సుం, వి. అక్షయ 

వత్సర్వవైత్రమున రచింపంబడినట్లు గలదు. చెంగల్వరాయశా స్ర్ర్రి జీవిత 

కాలమున (1810-1900) అక్షయ 1806 అగుచున్నది. అది చెయూూూ 

రులో _బహో్చ్త్సవసమ యమునం (బదర్భింపం బడుచుండెడిది. * . 

మధురమోనాశక్షీ సుందశేశ్ళరుల వివాహమిందు వర్మితము. 

ఇందు (ప్రసిద్ధరాగ తాళములలో దరువులు, కీర్తనలు ద్విపదలు గద్య 

పద్యములును గలవు. (గంథమధ్యమునను స్యూత్రధార (ప్రసంగములు 

(పద్యములలో(గూడ) గలవు. పాత్రల సంభావణలు తఆఅచు నాటక 

మని వేర్కొనయిడినది. నాటకీయత (ప్రస్సుటముగానున్న ది. రన 
సలశ్షణమెనది, చక్కని దే. 

* ఈవిషయములు సుం, వి నుండియు, దానికి శ్ర పీ. సాంఒమూ రిగారి 

యుపోదాత మునుండియు, చెంగల్వ రాయళా స్త్ర కృత్యంతర మగు చారులీలావిలా 

సము (పా. లి. పు, ఫాం. ఆర్. నం, 1052) నుండియు [గహింపబడినవి, 



ఏ5. చల్ల నారాయణ కని 

(వాయలూరి) పారిజాతము: * 

కవిడి యజుశ్నాఖ. కాండిన్య గో[ తము, అతని పితామవాండు 

నారాయణప్పయ్య. తండి రామయ. భార్య శేషమాంబ. చెన్న పుర 

పశయకా వేరిమధ్యమునం గల పంచవన్నె య(గహార మొకటి పెర్కొనం 

బడినది. అది కవి నివాసము కావచ్చు. (గంథము ఫాన్నేరి సీమలోని 

( చెంగ ల్పట్టుజిల్లా ) వాయలూరు జూగీర్తారు (వోత్ప్సాహమున నాయూంరి 

జనార్హ నుని వేర రచింపంబడినట్లున్న ది. కవి తన విద్యాగురునిగా మారు 

జెట్టి తిరుమల రాయని. 'బేక్కొనెను. అతండు మూరుజెట్టేకాక మాప 

పెద్ది తిరు ములరాయండగు-వో సుంద శేశ్ళర విలాసక రృయగు చెంగల్న 

రాయశాస్ర్రీ తం(డియగును. వంగల్వ రాయశా స్కై కాలము (శీ. గ 

1310-1900 అని మోదం బేర్కోనంబడినది. అగుచో నీ రచన 19 శ, 

పూర్యార్థమున జరిగియుండు ననవచ్చును. రచనాధథోరణిని బట్టి మాడ 

నిది 19 శ. పూర్వభాగ రచనవలెనే తోంచుచున్న ది. ఇప్పటి కిదియొక 

యూహా మూత్రము. 

(గ్రంథము “పారిజాత నాటకాలంకార కావ్య శృంగార 

(పబంధ ౫” మని వెర్కొనః ఒడీనది. రండాశ్యాసములుగా విభాగింప 

బడినది. (ప్రథమాశ్యాసమునం (బధానవివషయము రాధా నూధవుల 

సరసము, అప్ప మహిషులును గృమ్హని వెదకికొనుచు యొకరి తరువాతే 

నొకరుగా వచ్చి [పసంగించుట, తదుపరి నారదుడు పారిజాతమును 

'బెచ్చుట మొ॥ ద్వితీయాశ్యాస విషయము. పాత్రల (ప్రవేశమునకు 
ఎంతా 

* అం, సా, ప, నం. 1650. అసమ్మగము. 
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ముందు (పావేశిక (భువాగాన మిందుంగలదు. మాధవి పాతలను 

బలుకరించుటయు వారి యుదంతము చెప్పించుటయు గలదు. వది 

భామకలాపము “బాణి. ఆశ్యాన విభాగము నాశ్యాసాంత గద్యయు 

(ప్రబంధ ఫక్కిని సూచించుచున్నవి. ఇందు డిపదపాలెక్కువ, 

పద్యము లక్క-డక్కడంగగలవు. _దరువులెక్కువగా నాదితాళములో, 

గలవు. దరువులందు వాయలూరి గోపాలముదగలదు. అక్కడక్కడ 

సం, శ్లోకములు నొక్క చో. జూర్చిక యుం లను, రచన యొక 

మోస్తరు. దోషములు బో తెడు. 

జాల 

rd 

ఏ6. నెడాదూరు వేంకటాచార్యకపి 

సమ్మగ రామనాటకము :* 

- కవిది శ్రీవారే నోత్రము. తండ్రిపేరుగూడ వేంకటాచార్యుయే. 
నివాసము తిరుచునాపల్లి జిల్లా యాగపురము. (కులి తృ శై తాలూకా). 

ఈతని (గంథమున రామాయణము షట్కా-ండలును (బతివిష 

యము ననవసరమైన సెంపుడు లేకుండా సంగహముగాం. జెప్పంబడి 

నది. కథాకథనమునయణాని రచనలోయాని కసయును లేదు; పసయును 

లేదు. సంవాదాఖ్యానె లు లీరుగు వొరుగుగా నడచును. ఇది నాటక 

మహో (ప్రబంధమని వేరక్కొనంబడినది. నివిధ (పసిద్ధ రాగ తొళములలో 

బల్లవి -- అనుపల్లవులతో దరువులు (పాసవచనములను నొక రచనా 

విజేవము-ఈెెండింటి తోడే (గంథమంతేయు సాగినది. ఇది పురాణ 

గోపికి దగియున్న రచన, 

* ప్రచురణ: నే. వెంకట సుబ్బాళాస్థ్రులవారి సరస్వతీ విలాస ము, శా. 

మదరాసు, 18--10_1876 



అనుబంధము 

(=) 

1. తం, స, మ. శే. నం. 799 “నాటక పాత్రలు” అను (గంథ 

సంపఫుటమున(గాన్ని నాటకముల పట్టిక, పాతలు, పాతభారుల జేళ్లు 

నుదాహారింపబడి యున్న వి. అందు -- 

(ఆఅ) రామాపండితుల నాటకాలు 

1. (పబోధ చంద్రోదయము, 5. యయాతి చర్చిత, 

౨. (ప్రభావతీ (ప్రద్యుమ్నము. 9. (ధ్రువ చర్విత. 

కి. సీతా కల్యాణము. 10. శమంతేకోపాఖ్య్యానము, 

4 పార్వతీ కల్యాణము. 11. అనసూ యో పాఖ్యా నము. 

ర్, రుక్మిణీ కల్యాణము. 12. శివరాత్రి కథ. 

6. ఉపా కల్యాణము. 13. జానకీసుఖోల్లాస కొరవంజి 

7. రుక్మాంగద చరిత. 

(ఆ) దొరవారి నాటకాలు 

1. మాయావతీ పరిణయము, 6. కృష్ణ జననము. 

ల్సి మి(తేవించా పరిణయము, 7. కవ దాన చర్నితము. 
em 

లీ. సుభచా కల్యాణము. ర. (వతాప రావు కొరవంజి. 

4 శాకుంతేలము. 9. మోహినీ మ హాశ్వర 

వ పాదిజాతాపహరణము. నాటకము. 
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ఈ రామా పండితుండెవ్వరో, యా దొరగా లెవ్వరో) యిద 

మొక్టేమని తెలియవచ్చినది కాదు. (©) పట్టికలో మెలట్టుూరు వంకట 

రామశాస్త్రి నాటక ముల" వేళ్లు కన్ని కన్నట్టుచున్నవి. అందలి 

_పబోధ చంద్రోదయాదుల పాత్రధారుల పట్టికలలో గానవచ్చు 

గురువయ్య  కృష్గుడుు కుప్పూ సుందరం ము॥ వారి శేళ్లు తం. స, 

మ, శే. నం. 499- శివాజీ అన్నపూర్తా పరిణయ నాటకము వేపాల 

“క సావసిను*” తో గూడ? గన్పట్టుచున్న వి. అనయా నీ దొరగారు 

1888 -55 సం. లలో తంజావూరు మహారాష్ట్ర (ప్రభువగు శివాజీ 

యగునేమో యనియు, నా రామా పండితుడు శివాజీ కించుక 

పూర్వుండో సమశాలికుడో మైయుండజిన మెలట్టూరు చంకటరామ 

శాస్త్రీ యగునేమో యనియు ననుగూనము త్రో(యచున్న ది. 

విశేషములు ఫా సై పట్టికలలో (ప్రబోధ చంద్రోదయము, 

న తాకల్యాణము, ఉమా క ల్వాణము నను వానికి మ్మూతము పాత ధారి 

నామోదాహరణము గలదు. అందు స్ర్రీపాతేల కెదురుగ( బురువ 

నామములే గలను. (పబోధ చం దోదయమునందు 6 అంకాలు, 

124 వేపాలు. (వభావతీ (పద్యుమ్నము మూూా౭ను దినముల సంవిఛాన 

ముగా వింగడింపయిడినది. యయాతి చర్మిత శెండు. మోహిని మహా 

శర నాటకము నాలుగంకములది. మె పట్టికలలో ఢెంకు కొర వంజు 

లుండుట గమనింపందగినది. ఇందలి భిన్న భిన్నేతి వృత్తములు గల 

(గంథములలోలసూడ సామాన్యముగా గనివించు ప్యాతీలు గలవు, 

ఉపి విఘ్న శ్వరుయ, (పమధ గణాలు మణియం, కురుక్కుళ్ళుపరి 

ారకుండ్కు బవిక్కా.-జి నాయడు, మహాల్లారులు, సుయిణి, బురడ వేషం, 

శె కాదినీకేవం జోసి మొదలైన పై పాత్రలలో? గొన్నింటి సరూప 

మోనాండు మనయూహా కందదు. మన కలబ్బములగు నానాటి య. గా. 

నాలుక (గంథములందు( ౫న్పింపవు. ఆయా పాత్రలు కాన్ని (గ్రంథ 
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గతేములు గాక (పదర్శన వేళ మూ్యతమే (ప్రవేశ పెట్లయబకడున వను 

యూహింపందగి యున్నది, మోద బేర్కొనయడజిన వానిలో. మొదటి 

నాలుగైదు పాత్రలు నాటక పూర్వరంగ ప్రవర్తన కపయోగ పడునవి- 

అందు *వముణియం*”ి అనలా మళ దే వాయతనాద్యధి కారి, కురుక్కు- 

ళనంగా. బూజారి లేక పురోహితుండని యర్థము. (ఆ రెండును తమిళ 

శబ్దములు) ఈ రెండు పాడ్రేలు నీ యిజువది నాటకములలోను గన్సిం 

చును. బిక్కా-జినాయని ప్యాత తొమ్మిదింట గన్పించును. ఆ బిక్కాజి 

శబ్రమున కర్ణ మేమోగాని కటికమువంటి వాత్రయె యండు నేమోయని 

యూహ వొడముచున్న ది. 

౨_ తం స, ము కే. నం. 803, 808 - నానావిధనాటక 

ములు :-- ఇది మొక పెద్ద కలగూరగంప సంపుటము. ఇందు తీలయు 

దోకయు లేక, యున్న _దైనను నొక పొందికలేని యందదుకుల వివిధ 

నాటకభాగములు గలది. అవి (ప్రహ్లాద, హరిశ్చంద్ర, మార్కండేయ, 

రుక్మాంగద, పారిజాతము, కృష్ణలీలా విలాసము, నీతా కల్యాణము, 

పార్వతీ కల్యాణము, ఉపా పరిణయము. శం. స, మ. శకేటలాగులో 

నుదాహరింపంబడిన (గంథభాగములే కొన్ని. వానిసంబంధ మో దిగువ 

సూ చింప6బడునుం 

వందల్ి రుక్నాంగ దము _ కే, నం. 578, 579, 592. 

ఎం నీతా కల్యాణము-- 55 53 O72 

99 కృష్ణాలీలా విలాసము,, ,, $507, 509. 

ఇందు చెదురుగా నున్న పారిజాత (గంథ భాగములకు 

శే. నం. 54కి మాతృభూతన పారిజాతముతో భావ బాంధవ్యము 

బాలయగలదు. చెదురుగా గాక యమొక్క_ చో నొక (క్రమము ననుసరించి 

యున్న 150 (గంథముల పరిమాణము గల పారిజాతాము నారాయణ 

శ 



ద్వితీయభాగ ము ల్రీద్ద్ 

తీరుల కిం బ్రందలీి సతాకల్యాణ, రుక్నాంగడదములను మెలట్రూారు 
య & వ 

వెంకట రామా స్క్రీ (గంథ భాగములుగా గు ర్తింపనగును, హారిశ్చురయ్యద 

మార్కం౦డేయాది (గంథ భాగములును గొన్ని యతనివే కావచ్చును. 

లి. ఆంధ వాజ్ఞయ సూచికలో. గల తం. స, ము యొక్క్చ- 

యము దితి యక్షగానముల పట్టిక లో నుదాహారింపంబడినవానిలో నేం 

కుపలబ్ధములుగానివి, శేటలాగులోం జేర్చయడనివి :- 
te అనసూయా పాఖ్యానమ.. 11. నశుశ విలాసము, 

2. కుశలవ కథ. 12. నారద గర్భభంగము, 

రి, కొరవంజి -- (మున్దుకవి) 18. (ప్రభావతీ పరిణయము. * 

4. గంగా విశ్వేశ్యర పరిణయము, 14. మోనాశ్లీ పరిణయము. 

5. గోన కల్యాణము, 15. రత్న కేతూదయము. 

6. గణే లీలార్ల వము. 16. రుక్ష్మిణే సత్యభామా 

7. గణేశ విలా సార వము సంవాదము. (లింగోజి) 

(కొరవంజి) 17. విరాట్సురువ నాటకము. 

ర. జలక్రీడ -- (లింగోజీ) 18. శివ ర్మాత్యుపాఖ్యానము. * 

9. జానకి సుఖోల్లాన కోరవంజి. * 19. (శ్రీ ప్రతాప రామ కొరవంజి. * 

10. [(ధువచరి తము. ఖః 

ఇందు (*) గు రులతోం జూపంుడినవి *నాటకపా తలు” సంపుట 

మున నుడాహారింపంబడినవే. ఇందలి నారద గర్భభంగ  మనునది 

(పతి విలేఖకునిచేం బొరపాటుగా “నారద గర్వభంగం నాటకం" 

అని వేర్కొనంబడిన తం, స మ, లోని శీ, నం. 675 నారద గర్వ 

భంగ వచన [గంథమే కాందగును గణేశ కల్యాణ మనునది న్రహాజీదో, 

వకోజీదో మొన విఘ్నేశ్వర కల్యాణము కాందగును. ((ప్రతి విలఖకు 

లొక [గంథమునకే తమ యిచ్చచొప్పున సదృశనామాంతరము 



కి56 ఆంధ్ర యక్షగాన వాజ్మయ చరిత 

లను దగిలించుట గలదు. అనభిజ్ఞు లింకను నెన్ని యో పొరపాటులకు 

బాల్పడుదురు). కే నం. ర42-పాండ వాజ్ఞాత వాసము (పతి ముఖపతే 

మున * విరాట్ పురుష నాటకం” అని యున్నది. 

4. తం. స మ శే. నం 598 - వాద జయము (పతిలో 

“ సత్యభామా కొరవంజి ” యను (గంథముగూడ గలదని కేటలాగులో 

నుదాహరింపంబడినది. అది తం. సమ. కే. సం. 486 __ ఎజుకల 

కథ కాందగును. అందు సత్యభామకు కొరవంజి సోదె చెప్పుటయే 

విషయము. 

5. తం. స మ శే. నం. 5258 -- జీవనాటకము. ఇది జీవనాట 
కము కాదు. జీవములేని నాటకము. ఇందొక సన్ని వేశముగాని, పాతల 
సంభావణగాని దరువులుగాని ద్యిపదలుగాని కానరావు. ఆఖ్యాన 

శైలిలో వచనప్రచురముగా నడచిన రచన. ఎడనెడ సం. శ్లోకములు, 
వాని దిగువ వచనమున( దద్య్వా్యాఖ్యానమును గలను. విషయము 
తత్త (ము. కరవే రిందు గానరాదు. మోతకాంత కల్యాణమని దీని 

నామాంతరము. 

(కే. నం. 557, 555 ముక్రికాంతా పరిణయము వేజు), 





1. (ధర్మపురి) శేషాచల కవి 

(ధర్మవుర్సి రామాయణము: 

(| పచురణ: వెసువారుు, మదరాను, 19కి4, కొండా శంకరయ్య, ( టొ లీ 
సికిం చాభొదు, 1949 

ఇతని నివాసము కరీంనగరు జిల్లా ధర్శపురి. . కాలము (క్రీ. శ, 

1780 (పాంతము. _ కృత్యంతరములు నరసింహ నరహరి శతకములు. 

(మా. గోలకొండ కవుల సంచిక, పూర్వకవి పరిచయము.) ఇతని 

రామాయణ యక్షగానము షట్కాండలును గలిగి ధర్మపురి రామా 

యణవమను వేర తెలంగాణముననే కాక యావ దాం[ధమునను విజ్దేష 

ప్రసిద్ధి వహించినది. అయి లే అది యథాతథముగాం (బదర్శింపయుడినట్లు 
మాత్రము గానరాదు. ఆంధ దేశ రామాయణ ఏథి నాటక (పదర్శ 

నములం దిందలి దరువులు మ్మాతము తీజచుగా (గహీంపంబడుట 

కద్దు. అది యెక్కువగా గ్రవ్యధోరణిని సాగిన రచన. అందు ద్వొపద, 

పద్యములు, వచనము, ఏలలు మొదలగునవి గలవు గాని (పసిద్ద రాగ 

తాళములలో సాగిన దరువుల పా లధికము. ' అందు. బాత్రల సంవాద 

సందర్భము లందున్నవి కొన్ని మిక్కిలి మనోహరములు. రచన సలక్షు 

ణము నిరాడంబర సుందరమునె నది. 



వ. 

బొ రాసాక శ్రీ రా ము కపి 

ఇతండు పరకాల నివాసి యనియు, 1780 (పాంతము నొండ్ 

నియ్కు అభథ్యాత్శ రామాయణ కర్త్రయనియు గో. కం సం వలన. 

చెలియ నగును. ఆంధ సాహిత్య పరిషత్తు వారి పట్టికలో నం, 5549 

(గ్రంథ మభథ్యాత్న = రామాయణమును యక్షగాన మనియు నది రాసాక 

లింగవన ఫ్యతుం డైన న (శ్రీరామకవిచే మాచర్ల రామామాత్యుని " కోరిక పె cl 

వ్రల్లించకుంట చేవుని కంకితముగా రెచింప(బడిన దనియు గలదు. ఆపట్టి 

కాలో వం. వితల (గంథము వ్రిష్రిందకుంట రామాయణ యక్షగాన 

మని యున్నది. అది పై | గంథమునకే (ప్రత్వంతరము గావచ్చును. 

కాని పరిషత్తులో. బట్టికలో గాక వీరు వాలలోనే (పతియు లభింపకో 

పోవుట శోచసియము. 
దాకా పారాను. లా జాబాల. 

ఏ, కానూరి ఎరభ్మద కసి 

బసవ మహిమామృత విలాసము : * 
కవి విషయము :- కవి తనకు వియ్యన యని నామాంతరము గల 

దని చేప్పినా(డు. ఇతని తల్లివేరు అక్క_నాగ మ్న్. తండివేరు తెలియదు. 

వ్రతేనికిష్ట లింగాదిక జ్ఞానోప దేశముచేసిన గురుడు గుడ్డద మా రెయ్య., 

కృతి (పోత్సాహాకుడు కొలనుపాక సోమేశ్వర స్వామి భాక్తుడగు 

సీతారామశాస్త్రి. ఆస్వామికే యీకృతి అంకితము. కొలిపాక (కొలను 

వాక నల్లనొండజిల్లాలో భువనగిరి తా. లో నున్నది.) కవి నివాసము. 

ఈ (పతి వివరము = (నవా, లి, ఫు. చాం. డి. నం. 1931 
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ఇతండిందు. బురాతన భక్కులను బాల్కురికి సోమనాథాదులను బిరొ 

నిన తేకరువాత “ మాకు స్నేహితులైన భ కృమాహేశగరులను సంస్తు 

తించితి నెబువలెను” అని తన సమశాలీకులను నొండజిని బెక్కొని 

యుండెను. అందు ముఖ్యులు కందుకూరి మల్లికార్జునుని పుత్రుం 
డైన బసవరాజు, బుద్ధి రాజు పేశు, కొమ (రాజు శంకరుడు. అ త్తలూరి 

పాపకవి తన చెన్న బసవపురాణమునం గందుకూరి మల్లికార్లున మంలిని, 

నతనిప్మతుడై న బసవ రాణ్మం టిని, బుద్ది రాజు సీరనను తన కృతిపతి 

యస కందుకూరి అమృతలింగముగారి నంశావతార సందర్భమున 

బశంసించి యుండెను. పాపకవికాలము “ సూటు సంవత్సరములకు 

బూర్యవుని చెప్పవచ్చు” నని ఆం(ధ్రకవుల చరిత్రమునం గలదు. 

కొొమరాజు శంకంరుడు స్యుప్రసిద్దు లై న కవు రాజు లమ్మణ రావుగారి 

ఫినతాతీయు,. (శ్రీగిరి మళ్లేశ పీరభ్యాద శతకాపి (గంథకర్హయు నగు 

రామలింగ కవికి. దాశయనియు నతయ |క్రీ, శ. 1800 (వాంతమువాండు 

కావచ్చుననియు శతకకవుల చర్మిత తెలుపుచున్నది. సై విషయములను 

బట్టి కానూరి వీరభదకవి 1% శకాబి యు తృరార్షమున నుంజెనను 

కొనుట సమంజస మనిపించుచున్న డి. 

ఈ[గంథమున మొదట ఒల దేవ దండనాథప్న తియెన గంగ మన్కు 

దదుపరి బీజ్ఞలు నొ స్థానమున దండనాథుండె న పిదప రాజసోడరి యగు 

నీలను బసవేశ(రుడు వివావామాడుట (ప్రధాన విషయము, అతని 

మహిమయు నౌదార్యమును (బకటితములై న చండు సన్ని వేశములు 

గలవు, చివర శివై క్యసిద్ది చెప్ప-బడినది. ఇది సంగత (పబంధమని 

కేర్కొనినాండు కవి ఇదు ద్విపద, దరువులు (కొన్ని టికి రాగము 

లుదాహారింప( బడినను గొన్ని తాళ (పధానములును ౫లవ్రు, లాలీ, 

సువ్వి, అల్క, దంజెయాడింపు. బాటలు, పద్యములు, వచనములును 

గలవు. రచన యొకమోాస్తరు. నిర్తుష్టము గాదు. 
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4. చెల్వురుసన్వాసి 
బసవ క ల్యాఇఇము: * 

ఇతండు లావేరు శె వవమళమునకు. జెందినవాండు. గిరి మఠ 
మళియభగిచందన శెఖరుని శిమ్యుడు. “తాను కానూరు నియ్యన్న గారి 
సత్సు(త్కి మానుగా బసవనామామృత విలాస, కథలలో బసవని 

కల్యాణ మొప్పు, విధమంత చదువంగ విని సంతసించి” యామె యను 
మతిషపై నీకృతి ఘటించినట్లు చెప్పినాడు. కానూరు వియ్యన - యనగా 
పిరభ[డ కవి కాలము 1రి శ, ఉత్త రార్థమని మోాందం జెప్పబడినది, 
సన్యాసి యతని [గ్రంథము నతేని కొరూ ర్లెవలన విని నాండనంగా నప్ప 
టికి ఏరభ్యద కవి గతించి కొద్దికాలమై యుండును. అనలా సన్యాసి 
1810 ఆపాంతేమున నుండి యుండును, 

సన్యాసి కవి వియ్యన కృతి జూచియే (గంథము రచిం చినన, 
రెండిటను (బధాన విషయ మొకశు యెనను బోలికలు లేవు. వియ్యన 

కృతిలో గంగమ వివాహము విపులముగా వర్ణిత మై నీలమ "సెండ్లి వివ 
యము సంగహింపంబడినది. సన్యాసి కృతిలో నిలమ కల్యాణ కాండయే 
యతి విప్రోలముగా వ,ర్గిత మైనది. ఇది యక్షగాన (పబంధముని వెర్కొన 

బడినది. ఇందు దరువులు, ద్విపద, సద్య ములు, లయ(గాహా, రండేసి 

రగడలు, చూర్షిక లు, దండకములు, కోట్నములపాటు నివాలిపాట, 

శోభనము మొ॥ గలవు, రచన చేలవము దోవభూయిష్టము నై నది. 

* (పా. లి. పు. భాం., ఆర్. నం. ఓ64, శేటూగులో నితడు “ఆనుమోద 

సన్యాసి) గా నమాచదైనా(డు. అది తప్పు. (గంథాంత గద్యలో క కరుణా 

కటాకు వీకణ-అనుసూద సన్యాసి నామ్న (ప్రణీతం-జెన ..)? అను వినంధి లేఖనము 

జూచి తప్పుడువిరుపు విరిచి యడే కవి యింటిపేరని యపోవా పడినారు. క్రాని 

యతనిది చెల్వురన్వయమని యవతారికలో. గలను, 



ఏ. పరశురానువంతుల రామమూర్తి 
కవి నివాసము వరంగల్లు సమాపముననున్న మొబ్లవాడ. 

కాలము 1814 (పాంతమంట. ఇతండు సీతారామాంజనేయ మను యక్ష 

గానమును రచించెనంట. (చా. గో. క. సం) (గంథ మలబ్దము. 

ఈయన (ప్రసిద్ద వేదాంత (గంథమగు సీతారామాంజనేయ సంవాద 
మును రచించిన లింగమూ రి కవికి. గొడుకంట. తండ్రిది పద్యకృతి. 
దాని కిది సంగహమైన యక్షగాన కూప పరివర్తనము కాటోలు. 

ఇతని కృత్వంతేర ములు నుక్రచరి త్రము, వివేక సారము, అధ్యాత్న 

రామాయణము, 

6. యాముజాల శేవాచలపతి 
ఇతని నివాసము మధిర తాలూకా నాగవరప్పాడు. కాలము 

1814, పాంతము. ఇతని యత్షగానకృతి రామాయణము. అమ్ముదితీము. 

(పతి కంభముమెట్టులో గవి వంశజులకడం గలదట. లతని కృత్యం 

తరము వసిష్ట. జనక సంవాదము. (చూ. --గో. క. సం) 

అనా వాల క. గా బలాలు, 

7. ముద్దయకవి 

ఇతని నివాసము మంఖిన. కాలము 1384 (పాంతేము. మంథెన 

రామాయణమనునది యితని యత్తగానకృతి. అము(దితము. (పతి 

మంఖథనలో లభింపలలదంట. ఆ (పాంతమునందు. బలువుగు దీనిని 

గంఠస్థముచేసి పాడుచుందురంట. (మా. - గో, క. సం.) 

DE eRe 



ర. మదింగంటి సంకట న రసింహాచార్యులు 

నివాసము నల్ల గొండజిల్లా కనగల్లు. కాలము 1రి42 పౌంతము. 
ఇందిరాల భాగవత మనునది యితని యక్షగాన కృతి యంట. తాలాంక 
నందినీ పరిణయము కృృత్యృంతరము. రెండు నము[ దితేములు. (పతులు 
పాదరాబాదు లవ్మణ రాయ పరికోధకమండలిలోం గలవంట. 
(మా -- గో. క. సం.) 

అలాల భాానానలాాలాలాలనాలా ల గన నకామతలునానా. 

9. పండరి రామానుజరావు 
నివాసము సిద్ది పట తాలూకా రామాయమ్మ వేట. జననము 

1880. మరణము 1908. ఇతండు గాంగేయచరి తమను యత గానమును 
రచించెన(ట. (అమ్ముదితేము. ఇదియు నా కోలబ్దము) ఇతని కృత్యంతర 
ములు : అహల్యా సం కంద నవిలాసము, హానుమద్దశ తారమండలి. 
(చూ. - గో. క. సం.) 

10. రూసానుసేట రత్నమ్మ గారు 
ణు 

ఈమె రెడ్డికులజ. జన్ఫృస్థానము ఇప్పటూరు. నివానము పక్షి 
"తాలూకా రూ స్థాను వేట, కాలము 1547 - 1929. ఈము ళివకురువంజి 
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యను కృతిని రచించినదంట. అడి ముదితము నై నదంట (కాని (పతి 

నా క లబ్దము) అడి యత్నుగాన(పాయ రచనమే యైయుండును, యామె 

కృృత్యంతరములు వేంకటరమణ క్రీినివాస శతకములు, చబాలబోథ 

వశావతార వర్ణన. (చమూ. రా గో, క. సం) 

OT mamma 

11. దీకితుల వావాశౌస్ర్రి 

ఈతనిశాలము 1852 - 1892. ఇతని కృతి చచెంచునాటకము. 

(మా. - గో. క. సం.) అలబము. అది (పాయికముగా యతుగానమై 

యుండును, | 

12. రామదాస కని 

రామదాస కవికృతములుగా, కురుమూర్తి వేంక శేశాంకిత 

ములుగా చెండు యశుగానములు గ న్పట్టుచున్నపిః - (1) తారా 

శశాంకము (చందా నారాయణశేప్టి (ప్రచురణ, సికిరదా బొదు, 

1988) (2) భీమసేన విలాసము (వెస్టువార్లు (పచురణ, వముదరాన్సు 

1986). శెండిటను గవి తాను శ్రీ రాజా బలవంత సవ్యాయి ముక్కూర 

సోమభూపాలరాన్ర బహాద్ద రుగారి ప్పుతుండై న వీతారావము భూపాలు 

నా(శితుండ నని చెప్పుకొనెను. ఈ ముక్కర సీతారామ భూపాలుండు 

శ 



866 ఆంధ యక్షగాన వాజ్మయ చరకి(త్ర 

నె జాం రాష్ట్రములోని ఆత కూరు సంస్థానాధిపతి. ఇతని జీవితకాలము 

క్ర శ. 1851 - 1905. (చరా. గో క సం. లోని ఆత్మకూరు 
సంస్థాన చరిత్ర) కనుక నీ రామదాస కవి 19 శ. ఉ త్తరార్లమునం 

దుండెనని నిశృయముగాం జెప్పనగును. 

ఇతని కృతులు రెండును (బసిద్దే తివృత ములు. భీమసేన విలాస 

మనణాణగీచకవధ కథ. తారా కశారక్షమున నిశండు శేమము వెంకట 

పతి పద్యములను (గహించినాడు. రెండును యక్షగానములని 

చేరొ_నంబడినవి. శెండిటను చిటిపొటి దరువులు, వచనములు ప్మాశ్ర 

సంవాద (పచురములుగా నున్నవి. అక్కడక్కడ ది(పదలు పద్యము 

“సభాకై వారము”, న్యూతధథారుడు పాతలను విచారించుటయు 

గలవు. రచన యొకమోా స్తరు. 

(ఈ చెండు [గంథములందును (గ్రంథ ము[దణకు. దోడ్పడీన 

బుక్కా- లక్ష్మయ్య పుత్ర (పశంసగ లదు. 

192. గోవర్ధనం వెంకట నృసింహాచార్యులు 

ఈయన జన్నస్థానము న నల్ల గొండజిల్లా మిర్యాలగూడ "తాలూకా 

విభురామవేట. 1934 నాటి కున వయన్సు 80 సం. లు. (చూ. - 
గో క సం) ఇతని యక్షగానపాయ రచనలు: అజామిల్లో పాఖ్యా 

నము (ముదితేము -- (శ్రీ సుజనరంజనీ ము. శాం కాకినాడ, 1898) ; 

గొల్ల కలాపము (అమ్ముదితేము -- ఆం, సా, ప, నం. 3760). అజా 



ద్యితీయభాగము విగ్ర? 

మిళోపాఖ్యానము నుండి ాయనగుజించి తెలియనగు విశేషములు :- 

శ్రివత్చ్ససగోత్రుడు. రామానుజాచార్య పుత్రుండు. (పతాపగిరి 

రాళ్ళాహాత్మ్య్యము, జాంబవతీ చరిత్రము, కంకరగురూ పాఖ్యానము, 

అంబరీవ. ర సాభృద్విజయములు (1). 

అజూమిళ్ళో పాఖ్యానము జమలాపురపు వేంకటరావు, వలదు 

తిరుమల రావు దేశ పాండ్యా పటువారీల (మధిరహబు వేపష్కారు 

తాలూకా జడచర్శ జిల్లా మహబూబునగరు) (ప్రో తాహమిన రచింప 

బడినది. ఇందలి యితివృ_త్తము (ప్రసిద్దమగు భాగవతమునండని యజా 

మిళ్గుని కథయే. (గంథము యక్షగానమని వేర్కొనయిడినది. రచన 

చక్క-నిది. ఇ దుం (సిద్ద రాగ -తాళములందు దరువులు, పద్యములు, 

ద్విపదలు, చిన్న చిన్న వచనములు, అర్థ చందికలు, కంద సీసార్ధ 

ములు ఏకపది (మంజరి, యనునవి గలవు. 

ఆం. సా, ప్క నం. 8/60 (గంథము గొల్లకలాపము కర్త 

“నుంకరి కొండయ్య ” అని పరిషత్తువారి పట్టికలో నున్న దికాని యది 

వాం పాటు. సుంకరికొండయ్య గొల్లకి లాపములందు సామాన్యముగా 

గన్సించు నొకపాతమ్మాతము. శు పరిషత్పతిలోం గొండయ్య వెరు 

గల భాగ మిపు డుత్సన్న మె యున్నది. కాని యందు నిర ఎ మాకు 

రెండవ పక్క- (గంథక ర్న గోవర్హనము వెంకట నృసింహాచార్యుండని యే 

యున్నది. కృతిపతి పాలకుర్తి నరసింహన్య్వామి. గొల్ల భామ చల్ల నమ్ము 

వచ్చి కృష్ణ ప్రశంస, రేపళ్లెపురవర్మ నము కేసి తక్ర్యపాశ_స్త్యము, దమ 

కులాణచారములు నుగ్గడించి జగ మెల్ల గొల్ల యనుటకు సముదమథన 

కథను వివరించుట యిందలి విషయము. ఇందు దరువులు, వృత్తములు, 

ద్విపదలు, వచనములు, వఏలపదము, అమరశ్లోకో దాహార ణములును 

గలవు. రచన సరసమైనదిం 



14. రంగరాజు కేశవరావు 
కాలము 185రి _ 1901, ఈయన య. గా, కృతి హనుమది(ః 

యము, (అమ్ము దితము. డా. (కీ బి. రామరాజుగారికడ నొక (వాయ 
(వతిగలదు). విహయము (సిద్దము. రచన (పశ స్తమెనది, 

19. శ్రిరామకవచం కృష్ణయ్య 
ఇతని జన్నస్టానము నల్లగొండజిల్లా నారాయణపుర సంస్థానము, 

కాలము 1868--1926, ఇతని యతుగానక్ళతి భానుమతీ పరిణయము 
అము[దితము, అలజ్బము (చా గో, క సం. 

16. మరింగంటి వేంకట నృసిం హాచార్యులు 
ఈయన (పసిద్ధుండగు నుదింగంటి సింగ రాణార్యుల వంశము నా? 

డట. వ్రందిరాల భాగవత యక్షగాన క రయగు వెంకట నరసింహ 
చార్యుల పాతుకు కావచ్చును. ఇతని నివాసము కొనగల్లు కాలమ. 

1354 (పాంతము యక్షగానరచన అనిరుద్గవిలాస 2 . 

మూ గో. క సం) 

గ న్ గలి C రో EA 

1/౧. తాడిపర్తి అక్కణదాసు 
అల ఇం 

[ప హో ద నాటకము: 

ఇతనికి రజూ అల్లి లత్ముణరాయుండని నావూంతరముగలదు. 

ఇతడు  హెదరాబాదు రాష్ట్రమునందలి చేవరకొండ నీవ 
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కొణుదూరు పరగణా పొవాబాదగామసమోపమున నున్న నీతారామ 
పుర్మాగహారవాసి. గాలి సూర్యనారాయణ దాసుని శిష్యుండు. అతని 

కృృత్యంతరములు తిరు మంగ యాళ్యారు చరితము, వేంక్రకుశ్వర చరి 

తము, నృసింహశతకము. ఇతండు తేన (పహ్హాద చరితమున నీకథనే 

తనవతె యత్షగానముగా రచించిన తీరునా రాయణాచార్యులను, 

యాదవదాసును బేరొ-ని యుండెను. తిరునారాయణావారుంలు 

19 శ, మధ్యముననుు యాదవదాసు 19 శ, ఉత్త రార్గమునను నుండిన 

వారు. (ఈ యిరువుర యుదంతమును ఆంధ్ర దేశ య. గా. కవుల (ప్రక 
రణమునం జూచునది - పుటలు 189 ; 161). లత్మణ దాసు (ప్రహ్లాద 

నాటకము 1865829 లో వుదరాను అఆదికళానిధి ము, ఛా, యందు 

ముడితేమెనది. కాలా నత్తండప్పటి వాడే యగును. 

ఇతని (పహ్హాద చరితము యక్షగానమని వేర్కొనంబడినది. 

ఇందు (గ0ంథారంభమున నొకబై రాగి హిందుస్తానీ దరువు, “గంధర్య స్త్రేల 

వేషం కథ” యుం గలను. పాతల తెరలోపలి దరువులు, తెర వెడలు 

దరువులు, హాస్యగాని పృచ్చలు, పా(తేలు స్వవిషయము జెప్పుటు 

సంథివ చనములు రంగ|పయోాగ సూచనలును (ఉదా ఫ- “వెడలె 

నరసింహ బేవుండు -- పెడబొబ్బ లికుచు” అను దరువు “ అంగున 

వుండె వారు చదువవలసినది * అని సూచన) గలన్ర. [గ్రంథము 

సంవాడ శైలీ (పచురమై నాటకీయత్యాప్రకృష్టమె యున్నది. కాని 
రచన (పాఢమైనది కాదు. పోతరాజ భాగవతానుకరణ మెందు 

సమ్మాద్ధిగ నే యున్నది. (సిద్ద రాగ తాళములలో దరువులు, పద్య 

ములు, ద్విపదలు, వచనములలో సంధి - సంభాషణలు, లేవారములు, 
క ందార్లములు, చూర్ధి క మొదలగునవి యిండలి రచనాంగములు, 

47 
bn ait 



15. కావూరి వెంకట రావుకపి 

సత్యనారాయణ కథా సుధాలహరి ; 

ఇతడ నుబా యిలాకా అశ్యారావువేట నివాసి, భోహిత్రీ 

సగో(తు(డు. కావూరి (బహ సూరి పుత్రుడు. ఇతని కవితా గురువు 

కృష్ణ విజయ క_ర్తయైన చెటుకుపల్సి గాంగేయ మహోక్రవియంట. ఈ 

వెంకటరామకవి యార్యతు(తియుడు, నిమిపాంబా శతకక_ర్త్రయు, 

19 శ. ననున్న యాధునికుం డనియు శతక కవుల చర్నితవలనం చెలియు 

చున్నది. ఇతని సం, నా. క. ను. లహరి 1855 లో మదరాసు వర్త 

మాన తరంగిణి ము. శొ. యందు ము[దితమెనది. (ప్రచురణ కర్త 

కొండపల్లి వేంకట శివయ్య గారు. ఈతనిని వెంకటరామ కవి సనా, 

క, ను ల, యందు. (బశంసించినాండు. కాంగా వెంకటరావు కవి 15085 

(పాంతమున నుండినా. డనుట నిశ్చయము, 

(గ్రంథ విషయము :- (పసిద్ధ మగు సత్యనారాయణ వ్రతకథ, 

కథలో సారము లేదు గాని రచన చక్కూుగనే యున్నది. ఇందు దరు 

వులు ద్విపదలు, తోవారాలు, పద్యములు, వలలు, రగడ, దండకము, 

చూర్చ్షిక, తేవారములు, కందార్గములు,  సంధివచనములును గలవు 

కవి దీనిని గేయ(పబంధ మని మా[తమే చేరొ_నెను. కాని (ప్రచురణ 

కర్తలచే నిది * సరస జనాంతఃకరణ సంభారణోచిత నృత్త గ్త "తాళ్ళాభి 

నయ చతుష్టయ సృృంగారంబుగ ర-చచియింపంబడిన యక్షగాన మని 

వేర్కూనంబడినది. 



19. తిరునదరు సాపకపి 

హరిశ్సం|ద మహారాజా చరి|త: 

(ముద్రణ: శ్రీ లక్షీ సనృసింవా విలాస ము, శౌ, మద 
రాస్కు సం, . తెలియదు. వెన్టువార్డు, మడరాను, 1941). 

కపి నివాసము పకుము లేక వ స్పైము. (మవాబూబునగరుజిల్లా 

నాగర కర్నూలు తాలూకా), ఇతనిని వళక్టెము పాపకవి యనియు 

వ్యవహరింతురు. *ఇతని తండి నరసింహ కవి. ఇతని కవితా గురువు 

చింతలపల్లి నృసింహ కవి. వతని కాలము 188 - 1916 అనియు; 

తులాభార నాటకము, తిమా జి పేట హారిశ్చంద నాటకము ఆనంద 

రామాయణము, సీతారామాంజనేయ (శ్రీరామశతకము లనునవి 

యితని కృతులనియు గో, క. సం, వలన చెలిసినది. ఇందు మొదటి 

రెండును య. గా. (ప్రాయ రచనలు. శెండవడి మాత్రమే లభించినది. 

ఏతత్క్బృతి (పో త్పాహాకులు తిమ్మాజిపేట మిడిజిల్లీ మల్ల్హయ సెట్టి 

బుక్కొా. లత, శయ్య. (గంథవిషయము (పసిద్ధము. దరువులు వచన 

ములు నెక్కువ. సంభాపణలు [పచురముగా సాగినవి. సంధి వచన 

ములు పద్యములును గొలందిగాం గలవు. రచన బాగుగనేయున్న ది. 

(గంథారంభమున రంభోర్వసుల రాక, సూతధారుని “సభా కై వా 

రము”, అతడు పాత్రలను బలుకరించుట, ప్మాత్రలు స్వవిషయము 

జెప్పుట మొ. విశేవములు గలవు. కవి తన కృతిని శృంగార నాటక 

మని మాతము చేరొ-నియుండెను. (ప్రకటన కర్తలు యక్షగాన 

మనిరి. 



20. పండరి పిఠల రాయక 

ఇతేడు పండరి రామానుజరావుగారి పుతు(డు. నివాసము 
రామాయమ వేట. (అది తండి కాలమున.' తదుపరి తివు పురి కితండ 
మాజేనట్లున్న ది (గంథములంయజూడ). జననము 1854 మరణము 1 914 
ఇతని రచనలు :- గజగారీ (వతము, [శ్రీరామ విజయము, కెసల్యా 
పరిణయము. ఈ మూండును యతగానములు, ముద్రితముల్సు తేది 
తరము లమ్ము(దితము లనేకమున్నవి. (చా. - నో. క సం.) 

ఇతని య. గా, కృతులలో గజ గారీ (వతము, (శ్రీరామ 

విజయము మాత్రమే లభించినవి. (మొదటిది కొండా ఛంకరయ్య 
(ప్రచురణ, సికిం చాబాదు, 1928. శెండవడి చందా నారాయణ 

గోపీ (పచురణ, సికిం దాబాదు, 1949). గజగాది (వతమున 

గాంధారి మృద్దజ (ప్రతిమతో జేసిన (వతిమునకే మురియుచుండ 
నర్జును. డై రావతేమును చెప్పించి కుంతిచే గజ గారీ (వతేము చేయించిన 
కథ వర్థితేము. (శ్రీరామ విజయమునందలి విషయము :-- విశ్వాని 
(తుడు తనకుబక్యేకముగా నమస్కరింప నేమజిన యయాతిని జంపు 
మని (శ్రే రాముని (బోత్సహించుట _ యయాతి నారదు నుపచేశ 
మున నాంజనేయుని శరణుబ్ొచ్చుట — హనుమ దామ సం(గామము 

అది జగద్భిలయ హేతువగుట -- విశ్యామితుశు. వివణ్ణుడగుట - 
కాసల్యాంజనీ చేన్రుల యాగమనముతో యుద్ద విరమణము. గజగొౌరీ 
(వతేము తీమ్మపురి శౌరి క్రంకితము. (శ్రీరామ విజయము రావూరి 
హరి కంకితేము. (శ్రీ. రా. వి. కృతి (పోత్సావాకుయ పొన్నగంటి 
గోపాలరావు. ెండిట దరువులు, పద్యములు సంధి వచనములు, 
ముఖ్యర చ నాంగములు; దిరపడ లతివిరభ ముగా (బయు_కృముల్తు రెండిట 



ద్యితియభాగము 878 

(గంథారంభమున రంభోర్వళుల రాకలు, ప్మాతల తెరదరువులు మొ. 

గలవు. రచన శెండిటం (బదర్శనోచితీముగ నున్నది. కాని నిరుహ్లము 
_ (నిం 

. గాదు, 

11, శేషభట్టరు కృష్ణ వరాచార్యుండు 

రంభా నలకూబర విలాసము: 

(ముుదణ క శ్రీరంగ విలాస ము. శాక, వుదరాను, 1891, 

(పచురణక ర: అయితా వెకయసెట్టి సికిం దాబాదు, 
ఎం ఉం 

కవి నివాసము నల్లగొండజిల్లా దేవులపల్లి తా. అడవి దేవులపల్లి. 
గొ m0 ౧౧ న్్ 

తండి సింగ రార్యుండు. కృతి పో త్సాహకుండు ధ ర్మాజీ పేట నివాసి సిరి 

పురం రాజేశ్వర రాయుడు. (గంథక ర్హయే స్యయముగాం (బచురణ 

క రృకు (గంథము[దణ విక్రయాధికారము నిచ్చునట్లు చివర యపట్టపై 

నొక ప్రకటన పద్యము గలదు. అనయా కని (గంథపచురణ వత్సర 

మగు 1891 ( పాంతేమున నుండినాండనుట స్పష్టము, 

(గ్రంథవిమయ ము:- నలకూబర జననము--అతండు పెద్దవార్నడెన 

విదవ నొకనాండు నందనవనమున రంభను డారసిల్టుట-వారొకరి 

నొకరు వలచుట-- విరహవేదన-సమాగమము. (గంథము యతుగాన 

మని వేర్కూనయిడినది, ఇందు దరువులు ( తెరదరువులుగూడ), ద్విపదలు; 

పద్యములు, విరళముగా సంధివచ నములు, అచ్చటచ్చట “ముచ్చట 



874 అంధ యతక్షుగాన నాజ య చరి తే 

అనుశేరమూూడు ముక్కల వచనమున బొల మాటలును గలవు. 

దార పాలకుని పృచ్చలు, పాతల స్వవివయోాద్దాటనములును గలవు, 

రచన (పదర్శనోచిత మెనది. నాతిపౌఢము. నాతిపేలవము* 

కూల బనానా. బనానా మారా రామం 

ఏఐ. గడ్డం రామదాసు 

రామదాస కవి కృతములుగా, మిట్టదొొడ్డిక "రి కంకితములుగా 

నొక మూండు యవగానములు గన్పట్టు చున్నవి -- కాభింగ (కాళీయ) 

మర్దనము 1, విప్రనారాయణ చరిత్రము *, (ప్రభావతీ విలాసము *. 

కాళీయమర్లన . గద్యలో ఏతండు కాండిన్యసగో(త్రుండు. విచుకన 

పౌ(తు(డు, రామాంబా చూచనల ప్వుతుండు నని యున్నది. గో. క. 

సం. కవి పరిచయమును బటి యా మూండు కృతులకును గర గడ్డం 

రామచదాసని తెలియుచున్నది, అం దితని జన్నస్థానము సిద్ది వేటయనియు 

(నివాసము మిట్టదొడ్డి "కానచ్చును), నితండు పద గశౌలి కులజు-డనియు, 

నాశుకవిరత్న బిరుదాంచితుండనియు ననేక కృతులు (2కి వేర్కొనం 

బడినవి) రచించి నాడనియు, నితేని కాలము 1878-1980 అనియు. 

గలదు. 

ఇతని కాళీయమర్షన విపనారాయణ చరి(త్రేములు ప్రసిద్దెతి 

వృత్తములు. (పభావతీ విలాసము నందలి కథ _ జెమిని భారతమునుండి 

రు a) _. మదరాసు 'వెస్టు వార్డు వారిచే వరుసగా 1985, 1950 సం. 

' అలోం గ్రుచురితములైనవి. 
at (8) _ చందా నారాయణ కేసి ప్రచురణ, సికిం చదాబాదు, 1950, . 
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(గహింపంబడినది. (ధర్మజుని యాగాశ్వమును బట యర్జునునితో 

బోరికిదలపడిన హంసధ్వజ మహారాజు ప్పుతుడగు సుధన్వుని పత్నీ 

(ప్రభావతి. ఈ మూండు గంథములందును దరువులు, కీర్తనలు, పద్య 

ములు, అర్ధపద్యములు, ద్విపదలు, సంధివచనములు గలవు, తెరలోని 

పాత్రలు పృచ్చింపంబడి స్వవిషయము నుగ్గడించుట, తెర వెడలుదరువులు 

మొదలగునవి యున్నవి, మూండంటను శైలీ సాతేసంవాద (పచుర 

మైనది, (ప్రసన్న మైనది. రచన (ప్రదర్శనోచిత మైనది. సలకత్షణమెనది. 

Pr ala 

౨9, మద్దాల శారీపతి 

కవి విశ(కర్శ కులజు(డు, కాశ్యపసగో(త్రుండు. కనకమాంబె 

నరసింహాచార్యుల పౌ(తు(డు. కనకమాంబికా శాస్తా చార్యుల 

పుత్రుడు. ఏపూరి వెంకటార్యుని శిష్యుండు. ఇతని య. గా. (పాయ 

నాటక రచనలు :- శతకంఠ రామాయణము. (సికిం దా బాదు కొండా 

శంకరయ (పచురణ), మైరావణ (లేక) హనుమద్విజయము గయనాట 

కము (1891 లో ము దితేమని ఆం. వా. సూ)" మొదటిది మా(తమే 

లభించినది. కడమ ెండిటి (పతులును (బిటేము మ్యూజియమ్ ల (బరీలో 

నున్నవి. ఇతని శతకంఠ రామాయణమున దరువులలో. దరచు సికించా 

బాదు సంగ మేశ(ర ము[దగలదు. ఆ సంగ మేశ్వరు. జేతత్కృతిపోళత్చా 

హకుండై న రాజారామయ (శేఫ్టి కివ్వదెవతము. రామయ్య శేష సికిందా 

బాదు నివాసియని యున్నది. 1895 లో చెన్నపురి హిందూ రత్నా 

కర ము. శా. యందు ము(దితమెన ఓగిరాల పాపయ్య రామనాట 
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కము అరణ్యకాండ (గంఛాంతమున పాపయ్య తన రామనాటక ఛాలా 
రణ్య కాండలను సికిం దాపుర బోచేరునందున్న నాటక పరుల (వోత్సా 
హముచే మద్దాల కాశీపతియాచారి మదించి (ప్రచురించెననీ చెప్పి 
నాడు. కాలా నీ కాలీపతి సికిం దా బాదు (పాంతమువాశున్కు 19 శ, 

ఉ త్తీరార్హ మువాండు ననుట స్పష్టము. 

శతకంథ రామాయణ కథ వాసిష్ట రామాయణమునం గలదు. 

కథ యంతయు యుద్ద సందర్భ బంధురమైనను కాళీపతి తేన గంథమున? 
జక్క_ని సంవాద (నలి పాటించి కథను నిపుణముగా నిర్వహించినాండు, 
ఇందు దరువులు, ద్విపదలు, ద్విప దార్సములు, కందార్ల్గములు, పద 

ములు, సంధివచనములు గలను. రచన నాత్మిపొఢము, నాతివేలవము, 
ఇం దితీయ ర్ముదకవిని స్తుతించినాండు. 

అలాకాక చనం వా లాడారాాలాలా డా క వ+ 

24. గవురహరాజు అక పతిరాయు(డు 

నలచక్రవర్తి చరితము 
ఇతండు బు్వేది. మునినగస్సుని (స సనోతుండు.. వెంక 

మాంభా లత్షీ గృపతుల (పపాౌతు(కు. రామాంబా తీరుమలన్న ల 

పాతుందు. అంజమాంబా వారిరాయళగా పుత్రుండు. ఇతని న చ చ, 

(గంథము ముఖుషశక్తమునై “ అంబటి అనుమంతు (వేశేపణ చేతే 

వై(గంథక ర్తచే సర్వస్యాతం.త్యముపొంది సికిం చా బాదు నివానుండగు 
శివనూరు ఏరమల్లయ్య గారిచే హిందూ రత్నాకరము. శా. యందు 
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ముద్రింకించి (పచురింపంబడియె -- చన్నపట్నము 1897 సం.” అని 

యున్నది. కాంగాం గవి 1997 (ప్రాంతము వాండనుట స్పష్టము. 

(గ్రంథము యక్ష.గానమని వెర్కొనంబడ్నది. ఇందు తౌళ(పథా 

నములెన దరువులు, ద్విపదలు, పద్యములు, వచనములు, కందార్లము 

లును గలవు. [గంథారంభమున _రంభోర్వశుల రాక, హాస్య గాని 

మాటలు, పాతల తెరలోపలి దరువులు తెరవెడలు దరువులు మొ. 

గలను. (గంథమున నాటకీయతీయున్నది కాని రచన మిక్కిలి పేలవ 
మెనది. 

౨. గవ౦డ్ర రాజరలిందకని 

ప్రతేడు మెదకు జిల్లా నారసింహవెట నివాసి. మనుకులరాజ 

యాఖ్యమల్ల మాంచా తనూజుండు.. ఘట్టుపల్ని కుమారస్వామి శి ష్ఫుండు. 

ఇతడు 19 శ. ఉత్తరార్లము వాడని తోయయచున్నది. ఇతని యక్ష 

గాన కృతులు :- 1. హరిశ్చందమహాోరాజు చరితము (' సికిం డా బాదు 

నివాసులగు కంభంపాటి ఉదయాచలం గారిచే... (శ్రీ వెంక కేశ్వర 

ము. శొ. యందు ము[దింపంబడ్యె. చెన్న పురి, 1902) 2. పుణ్యాంగద 

చరిత్ర (వెస్టువార్లు (ప్రచురణ, మనశాను, 195కి.) మొదటిదాని కథ 

(పసిద్దము. గారనకృతి యనుక కంపంబడినడి. శెండవది చోళ దేశ రాజ 

ప్కుతుండైన పుణ్యాంగుని రథము [కిందపడి యొక గోవచ్సేము మడియు 

టయు నందుపై రాజు పుతునికి మరణశిక్ష విధించుటయుం బుణ్యాంగ 

పత్ని పతిివత చంద్రావతి ప్రార్థనమై శివుయ (పత్యతుమై వారెల్లరకుం 

48 

శ్, 

సాబు 
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గై_లాస మన్నుగహించుటయు నను కథ గలది. ఆెండిటను దరువులు 

( తెరదరువులుకూడ,), ద్యిపదలు, పద్ఫములు అతి విరళముగాం (బుయు 

కృములై న యలంతి యలంతి సంధివచనములును గలను. వారిశ్చృం(ద 

చరిత్రమున “ఆస్థాన సంతోషి” పాత్రగలదు. ₹ెంటను నాటకీయత 
యెక్కువ. కాని రచన వేలవము. దోపబహూుళము నె నది. 

26. రాయ భట్టు అక్ష్మణకని 

(ముద్రణ :-- ఉమామ హెశ్వర ము. శౌ, మదరాసు, 1902.) 

(పచురణక' ర్ల: కంభంపాటి ఉదయాచలము, సికిం[చాబాటదు) 

ఇతండు మన్నెవారి కొండాపురము (వభ్యువెన జోగరాయుని 

పుతులు సుదర్శన రాయుండు, బాలకృష్టరాయుడు ననువారి కొలు 

వులో నుండిన రాయభట్టు. పాపయార్యుని శిష్యుండు, ఆధ్గునికండు 

కావచ్చును. 

మాంధాత గర్వియె విధిని దూవీంచి రాజ్యమును దార సతు 

లను? గనోల్పోయి పలుపాట్లుపడి చివరికి శివాను గ్రహమును బొందుట 

యితని [గంథము నందలి యితివృ తము. ఇందు. దాళ [ప్రధానము 

_లెన దరువులు, ద్విపదలు, పద్యములు, అర్లపద్యములు, వలలు సంధి 

వచనములును గలవు. రచన దోపషభూయిస్ట్రము. ఇది యత్షగాన మని 

ముఖప(త్రేమున మా(తేమున్నది. ఇందు ([గంథారంభమున రంఖోర్వ్య 
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శులరాక, తెరలోని పాత్రలు పృచ్చింపంబడి స్యీయవృ త్రా ౦తము జెప్పూ 

టయుం గలదు. 

౨7, కంభంసొటి ఉదయాచలము 

ఇత డహల్యా సంక్రండనము, కలియుగ విప్రనారాయణ చరి 

(తేము నను రెండు యశుగానములను రచించినట్లు నవి నరుసగా 1890, 

1905 సం. లలో ముదితేము లె నట్టును ఆం. వా. నూ. లో. గలదు. 

ఆగంథము లలభ్యములు. ఇతడు సికిందాబాదు నివాసి యనియు, 

1902 సం. (పాంతేమున ననేక యక్షగాన నాటకములకుం (బచురణ 

కరయెనట్లును చెలియుచున్నది. (వూ. నం. 2శీ 25 కవుల 

యుదంతములు) 

ఐఏ. తిరునగరి సెంకటదాసు 

కపిల 'దేవమూతిసంవాదము : 

లా ళా ర సద గ వస oC > 

'మ్ముదణ 2 హిందూ రత్నాకర ము. కొం వద హాసు 1894 

ములుకుదురు లక్షణా చార్యులు, తత్తు (తుండు (శ్యనివాస 

రాఘవావార్యుండు, పౌత్రుడు _ఏిరరాఘవాచార్యుయ ననువారు 

బాూకతాొని చ షన. వంశమంద 
గురుపర_పరణా వర్గిల్లుచున్న తిరునగరు చాక్తిసి వైప న మందు 

నమ్మాయ "వెంకాంబలకు వెంకయ్య, వె క య్యకు నాంజార మ్మయందు 
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నమ్మయాళ్యారు, నమ్మయా భ్యారునకు రంగమాంబయం దీ(గంథక ర, 

వెంకటదాసును గలిగిరి. ఇతేడానందశెల (శ్రీనివాస భొక్తుండగు 

చంద్రమాళిగురుని శిష్యుండు. ఇతని (గంథము నందు "దేవహూతి 

కడకు నారదు౭జెజుకత యె వచ్చిన పట్టున నబుకల దేవతలలో వేగండ్ల 

తల్లి గంగపురి చెన్ను (డు మన్నెముగిరి సామి గుణిగానిపల్లె సంజీవ 

రాయండు, కొమ్ములఘట్టు శ్రీనివాసుడు కురుముతీశుండు, పాంబండ 

రాముడు మొ. వారు చేరొ-నబడిరి. ఆయూళ్ళు తెలంగాణము 

లోనివి. (గంథ (పచురణకర్శ అయితా వెంకయ్య సికిం చా బాదు 

వాసియనియు, (బచురణ (వేరకుండగు వెంకటనరసు నాగరకందనూలు 

వాసి యనియు ముఖప[తమునలలదు. “కాగా గవి తెలంగాణము 

వా-డన వచ్చును. గో. క సం. లో 250 సం. ల క్రిందట హనుమ 

కొండలో నుండిన వాడని వేర్కొనయడిన యతిరాజశతకక రయగు 

తిరునగరి వేంకటావార్యుండే యోాకవి యనలేము. ఈ(గంథము మం, 

మాటలలో? (బయు కమైన హీందినిబట్టి, అసలు (గంభరచనా ధోరణిని 

బట్టిచూడ నితం డాథునికు. డనిపించును. 

ఈ(గ్రంథము కర్ల్తమ (ప్రజాపతి స్వాయంభువ ప్యుత్వియెన దేవ 

హూతినిం జెండ్రియాడుట, చేవహూతికిం గవీలమహర్షి పుట్టుట, అత (డు 

తల్లికి దత్వ్య ముపచేశించుటయు నను భాగవ లేతివృ త్తము గలది. ఇందు 

యక్షగానోచితముగా. బురోహితుండు, మంత్రసాని, యెజుకత మొద 

లగు పాత్రలు కొన్ని చేర్చయిడినవి. ఇది యతగాన మనియు నాటక 

మనియు. "బేరొూనంబడినది. ఇందు ప్రసిద్ధరాగ తాళములలో దు 

వులు ద్విపదలు, పద్యములు, వచనములు, సువ్వి, అప్పగింత పాటలు 

గలవు, ప్యాతల యవనికాభ్యంతర (పనంగములు గలను. పా(తీల 

సంభావణ లక్కు వ. అని సాగిన వచనములు * ముచ్చట లను 
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చేర వ్యవహరింపంబడినవి. ఇందలి హోస్య( ప్రసంగములం దసభ్యత 

గలదు. రచన యొకమాదిరిగ బాగుగనే యున్న దనవచ్చును. 

౨9, వరాదిరాజు 'వెంకటావుదాసు 

కుచెతో పా భ్యానము: 

(ము[దణ :- వాణి (మెస్, చెజవాడ, 1910) 

కవి కాండిన్యసగో( తుడు, తలిదం[డులు కోటము, అప్పయ. 

నివాసము * మధిరతాలూశకాలో మడుపల్లి శివారు -- అన్లినగరంబు ”, 

(గంథరచనాధోరణి యీతం డాధునికుం డనుటకు. దగియున్నది, రచన 

'చేలవము. దోవజుష్టము. ఇందు కీర్శనలు ద్విపద, వచనము, పద్య 

ములు, శ్లోకములును గలవు. ఇది నాటకమనియు యత్షగానమనియుం 

శీరొ-నయబడినది. 

30. [పబంధము అనంతయ 

(మున్నెంకొండ) వఏిజయపిలొాసము : 

(వెస్టువార్డు (ప్రచురణ -- మదరానుు 1983, తిరి) 

(గంథము మన్నె ౦కొండ శౌరి కంకితము. కవి నివాసము మన్నెం 

కొండ కావచ్చును. కొన్ని దరువుల చివర హనుమద్దాసనువేరు గన్నడు 
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చున్నది. కవివే రసలు హనుముంతయ్య యేమో యని యనుమానము 

గలుగుచున్నది. ఇతని తలిదండులు మేఘమాంబ, జగ్గయ్య, 

అ(గజుండు కృృువ్య దా సితని కవితాగపరువు. ఇతండు వై ప్లవుండడయటం 

(గ్రంథమధ్యమున నితేడు మొట్టమొదటం దన (గ్రంథము నచ్చు 

వేయించిన లక్ష్మయ్య (బుకాాా) ప్యత్రుండగు సిద్ధాంతిని స్ట్మరించి 

యుండుట జూడ నాధ్గునికుండని స్పష్టపడుచున్న ది. ఇతండా (ప్రచురణ 

సం. ను గూడ సౌమ్య యని వేర్కొనెను. అది (క్రీ, శ. 1909 - 10 లోం 

బడిన సౌమ్య “కాందగును. 

(గ్రంథ విషయ మర్దునున కులూచీ చితాంగదలతో ఏవాహ 

మెన కథ. ఇందు ([గంథారంభమున రంభాగమనము, పాత్రలు స్యవిష 

యము నుగ్గడించుట, వింది (పసంగములును గాననగును. దరువులు, 

ద్విపదలు పద్యములు, చిన్న చిన్న వచనములు (తజిచుగా, సంభా 

షణ (పచురముగా) నున్నవి. (గంథము యతగానవముని వర్కొన. 

బడినది. రచన “ ససేమిరా” బాగుగ లెదు. 

31. చెర్విరాల భాగ య్య 

ఈయన మకీరాబాదు నివాసి. వ్రైర్యుంయ.. పునెళిల గ్యోక్ 

జుండు. తేలిదండులు రాజమాంబ, ఏరన్న. గురువర్ల్షము: బసవయ్య, 

శంకరస్వామి హనుమదాచార్యులు మాల పుల్నయాచార్యులు. 

ఈయన (గంథము లనేక మిటీవలనే యనలా 1950 (ప్రాంతమున 

సికిందాబాదు (గ్రంథ వి కేతలును (బచురణక రలు నగు కొండా 
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న్ర౦క్ర' రయ్య, చందా నారాయణ శేష్టగారలచేం (బకటింపంబడినవి. అం 

ద'నేకముపై (గంథ (ప్రచుకణక రకో కృతి _పోత్సాహకునికో ముద్రణ 

విక్రయాది స్వామ్యము లిచ్చుచు (గంథకర్త్పయే స్వయముగా? జేసిన 

(పకటనలు గలవు. (చూ :- కనకతార, కాంభోజరాజు కథ, నాగార్జున 

చరిత్ర, మాధవచర్మిత, మార్కండేయ విలాసము, వి[క్రమార్కచరిత్ర, 

శీకృవ్వ రాయబారము మొ). అందు మార్కండేయ విలాసముపై 

(గ్రంథకర్త చేసిన (పకటన సం, 1947. మాధవ చర్షితముపై గల 

(గ్రంథకర్త (ప్రకటన లేది 1-2-4. ఈయన (గంథ(పస్తావనలందును 

(బచురణక రను (బశంసించిన సందర్భములు గలవు. 1954లో. (బచు 

రిత మైన యీాతేని పెదబొబ్బిలిరాజు కథ (గంథ(పసావనలో. దత్రచు 

రణ కరయగు చందా నారాయణ, కేన్. (పశంస గలదు. అనయా 

సీయన యెంత యాధునికుండో తేట తెల్లమగుచున్న ది. (ఈయన నేండు 

సజీవు లని తెలిసికొంటిని), భాగయ్యగారు బహ్నుశుతులు, శతాధిక 

(గ్రంథకర్త. ఈయన తి* (ముప్పదినాల్ద్లు) యక్షగానములను రచించెను, 

అన్నియు ముద్రితేములు. ఉపలభ్యమానములు కి1. ఇన్ని యత్షుగాన 

ములను రచించిన కవి మజియొకం డింతవణజకుం బుట్ల్టలేదు. 

ఈయన (గంథములు కొన్నిటి రచనాకాలము మాత్రమే 

సనూ-చచింపంబడినది. అందుచే నీ దిగువ నవి ఆకారాది (క్రమమున 

"జేర్కొనంబడును, ఏ (గంథమున కా (గంథముకడ విషయ సంగ్రహ 

మున్సు జివర (గంథ సమవాయరచనా సమోాతశ్రూ సంగ్రహము నుటం 

కింపంబడును. (ఈయన [గంథము లనేకము తెలంగాణములోని వివిధ 

(గామవాసులగు సంపన్నుల (పోత్పాహమున సాయా (గామదై వముల 

చేర రచింపంబడినవి. ఆయా (గంథములకడ నాయా (గానునామ 

ఉక క్వ హం. దా లతకు డైట్ ౩ - 
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ములు, వానితోపాటు ((౦థ [ప్రచురణ కర్తృ కాల సనూచనలును 

గుండలీకరణములలో నుటంకింపంబడును), 

1. అల్లీ-అర్జున చరితము: (గుమ్మిడిదల. చందా 1954) 

ఇది విచిత్ర భార తాంతర్లతమైన కథ యట. తీర్ణయా,_తాపరుం 
డైన యర్దునుండు మధురాఫురమునేలు అల్లీ రాణిని బీవావా మాడం 
నోరును ఆమె పురువ బ్వేషిణి. అర్జునునితో గయ్యమాడంబోయి 

వియ్యమందును. ఇది జై మినిభారతమునందలి (పమోల కథ నెక్కు_న 

పోలియున్న ది. విరశ్ళంగా రాత్శక మోాకథ, 

ఏ. ఆరెమరాటీ అ చరిత : (పెద్దమాధాపురము. కొండా, 1951) 

సోమాజీ నుబంధోజ్సీ కీరోజీ అను ఆరెమరాటీసోదరులు 

కరిణెకల్లు పరిపాలకులు. వారి వీనతం డి బడేగాం పరిపాలకుండగు 

సిద్ధ్ జీ భార్య రుక్కుుంచాయి దుర్భ్బోధలవలన వారిని రాజ్వ(భస్లులను 

గావించును. సోమాజీని జంప్రించును. సుబంధవీరోజీలను బంధించును. 

సోమోజీభార్య అతుంచాయి రుక్కుంబాయియు. దాను నొక్క రేనులో 

ముండమోయవలె నని శపథము చేసి పురువవేషమునం బోయి 
సిద్ధీజీతో చోరి యతనిని దన కొడుకగు తులేరావుచేం బొడిపించును. 
తులేీరావు ఒడేగాయప్రభువగును, ఇదీ ఇందలికథ. ఆరెమరాటీల వీరగాథ 

యొక పదముగా నిదినరకే (ప్రణారమున నున్న ది. 

అ. కచకతార: (వడ్డేపల్లి. కొండా, 1950) 

పాండ్య రాజగు నుదయచేనుని తనయుడు కనక చనుడు. 

కూంయతుకు తార.  ఉదయనేనుని సోదనుండగు (కూర నేనుం డన్నను 

రాజ్యాశచే సంహరించి యతని కుటుంబమును బలుసిలుగుల పాలు 
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చేయును.తుద కు( గష్టము లెల్ల గక్స్రైక్కి. కనక సేనుడు పట్టాబభివిక్తుండగును. 

కరుణర స పసిద్దమగు నీకథ ముడట ఛార్యాడ నాటకసమాజమువారిచేం 

గాంబో లాంధ దేశమునకు. బరిచిత మైనది. అటుపివు శట భాగయ్యగారి 

యవతగాన రచనకు ముంచే రంగస్థలనాటకముగా. డెలుగున వెలసినది. 

4. కాంతామ తి: (వడ్డేపల్లి, కొండా, 1946) 

. శాంతామతి కుంతలరాజపుతి. [పతాపసేనుం డను కాళీ ర 

(పభువుయొక్క-పత్ని, కాంచ నమాల్గయను వేశ్య వలలో? దగుల్కొ_నిన 

మగనిచే నిలు వెడలంగొట్రయిడీ పలుపాట్లు పడిపడి చివరికి మగనిచే 

న్వీకృత యగును. ఇది కాకీమజిలీ కథాసరళిని నడచిన కథ. కరు 

అాద్భుత రసాత ఇక మైనది. 

ధి. కాంభోజరాజు చరితము ; (మశూరాబాదు, కొండా, 1950) 

“ -కాంభ్రోజరాజున శకేడుగురు భార్యలు. చివరిభార్య మాణిక్యాల 

చేవికొడుకు రాజు కాగలండని రాజగురువువలన విని కడమభార్య లొక 

విషపె రాజుతో? గొండెములుశెప్పి గర్భవతియగు నామె నిలువెడల 

గొట్టించిరి. అడవులుబట్టిపోయిన యామెను శినపార్వతులు ఖిల్ల వేవ 

మున వచ్చి రతశ్నీంచిరి. ఆమెకు శరబంది యను పుత్రుడు గలి7ను. 

అతండుపెద్దవాండ్రై యొక పరి వ్యాధిగస్తుడై యున్న తండ్రిని జూడ 

బోయెను. "క్ర కేలుగుణ్తము సాయమున సప్తసాగరములు దాటి యొంటి 

స్తంభము మీడనున్న ఆయోజనగంధి యను యక్షకన్య కొప్పులోని 

సంజీవినిచెచ్చి రాజును (బదిక్రించెను. రాజు శరబందిని గుర్తించి యతనికి 

రాజ్యమిచ్చును. ఈకథయు నిదివజుకు. బడరూపమున (బుచారమున 

నున్న చే. 
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6. కిరాతార్జున చరితము : (ముట్రాజుపల్లై చందా, 195కి) 
ఇందరి కథ (పసిద్దమెనది. 

7. కుశలవ నాటకము : (రాజంజేట, చందా, 1951) 

కథ (పసిద్దము. 

ఏ. క ఎఫ్టగారడి నాటకము: (ముచ్చుగూరు, చంచా, 1951) 

(గంథ రచనాబ్దము 1947. ఇందొక నిమిత్తమునం గుడు 
భిమార్గునులకు గర్వభంగము చేసిన కథ వర్ణితము. ఇది యమూలకము. 
కవి స్వకపోల కల్పితమువ లె. గానవచ్చుచున్న ది. 

9. శ్రీకృష్ణ పారిజాతము: (మకూరాబాదు, చందా, 1954) 
కథ (ప్రసిద్ధము. 

10. శ్రైకృష్ణ. తులాభారము : (మళూరాబూదు, కొండా, 1951) 

రచన 1951. కథ (ప్రసిద్ధము. 

11. శ్రికృష్ణరాయబారము: వడ్డైపల్సి, కొండా, 1951) 

కథ (పసిడ్దము. 

12. తారాకాసురవధ : (గుమ్మాడిదల్బ కొండా, 1951) 

(గంథ విషయము (ప్రసిద్దము. 

13. నలమహారాజు చరితము : (రాజంపేట కొండా, 1952) 

పసిదము. కథ | సిద్ద 

(4. నాగార్జున చర్మితము : (బీగంగూడెం, కొండా, 1958) 

అర్జునున కులూచి యందు. గలిగిన పుత్రుడట నాగార్లునుంశు, 
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ఒకమృగము నిమి త్త మతనికి నర్జునునకును ద(ఆౌపి శివ (శ్రీకృష్ణులకును 
యుద్దము జరిగిన్్కథ యిందు నర్జితము. ఈకథ మహోలింగ పురాణము 

నుండి (గహింసంబడినద(ట, 

15. వుండరీక చరిత్రము: (చింతలచెరువు; కొండా, 1950) 

మహాభ_క్షవిజయ మందలి పుండరీక చర్మితమిందు (గహింపం 

బడినది. 

16. పదబొబ్బిలి చరితము: (మళూరాబాదు, చందా,1954) 

-పెదబొబ్బిలిరాజు కథ యనుపేర నొకపదము (పచారములో 

నున్నది. దానిని బట్టి యిది రచింపంబడినది. (శ్రీ శ. 1757 లో జరిగిన 

చరిత్ర ప్రసిద్ధమగు బొబ్బిలి యుద్ధము కథ యిందు వర్ణ తము. 

1. బ్మభువాహన చర్మితము : (ఆంధ గంథ మండలి, సికిం 

(దాబౌదు, 1950) 

అర్జునప్వుతుం డగు బభువాహనుని చరిత్ర మిందు వ నీఠము. 

ఈకథ జైమిని భారతమునందు గలదు. 

19>. బాలనాగమ్మ చరిత : (మభూరా బాదు, చందా, 1954) 

బొల నాగమ్మకథ పదరూపమున నిదివబుకున్న ది. ఆంధ్ర చేశ 

మున మిక్కి-లి (ప్రచారము బొందినది. అటే యిందు (గహింపంబడీనది. 

ఇందలి కథా రంగములగు పానుగన్లు, నాగళ్ళ పూడి, గండికోటయు 

కెలంగాణా రాయల నీమలకుం జెందిన వగుట గమనింపందగినది. 

19. భదసేన విలాసము: (వేములవాడ, చందా, 1949) 

'భద్రనేనుం డను రాకొమరునకును సుశీల యను రాకొమాష 

కును బెండ్లిముహూ రము నిశ్చితమగును. కాని యతని నొక యప్ప 
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రసయు నామెనొక మయైంద్రజాలికండు నెత్తుకొనిపోవుదురు. భద సేన 

డచ్చరచెప్పిన యుపాయమును బట్టి మమైంటదజాలికుని కూంతునా[శ 

యించి యతనింజంపి యతనికూంతును, నుకీలను వివాహామాడును. ఇది 

పం డెండు రాజుల కథలు పదునాటురాజుల కథలు మొదలగు వాని 

వరుసలో నడచిన కథ, 

20. (చిరుతల) భాగవతము : (చండ 1954) 
శ్రీకృష్ణ జననాదిగాం గంసవధము వజకుం గల _భాగవతకథ 

యిందు వర్ణి తము. 

ఏ1. మాధవ చర్మితము : (వడ్రైపల్లి; కొండా, 1948) 

ఆత్మానందస్వామి శిష్యుడు మాధవుం డనువాండు గురుబోధను 

బూర్తిగా విశ్వసింపమిం బెక్కిడుములు గుడిచి తుదకు వివేకము చెచ్చు 

కొనుట యిందలి (ప్రభానవివషయము, ఇందు సరళమైన వేదాంతార్థ 

(ప్రసంగములు గలవు. 

22, మాయా సుభదా విలానము : (అడ్డగట్లు చండా, 1955) 

సుభ ద్రార్జునుల నడుమ శ్రికృషయే మాయాసుభ్మదమొ వారిని 

బరీశ్రి ౦చి యర్జునుని గర్భ ముడివిన కథ యిందు వర్థితేము. ఇదియొక 

యమూలకమగు చవముత్కారావహమైన కథ, 

ఏపి, మార్కేండేయ విలాసము : (గుమ్మడిదల, కొండా, 1954) 

కథ (ప్రసిద్ధము. రచన 1947, 

94. విక మార్క చర్మిత a (కొంపల్లి, కొండా ఏరయ్య, 

సికిండాచాదు, 1998) 
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ఇందు వ్మిక్రమార్కు.(డను రాజు తన్ను నిందించిన చం[దకళ 

(బాహ్న్మ్హణయువతిని గోరి పెండ్లాడి యామెను జెజ వెట్టుటయు, 

నామె యొక (ప్రతిన వట్టి యతండు గృుర్తింపకుండ|నతనికే యొక కొడుకును 
గని కొడుకుచే నతని గొట్టించినంత పని వేసిన కథ న శ్రీంపంబడినది. 

ఇది తమిళ చేశమున |ప్రచారముననున్న మంగమ్ముశపథమను కథను 

జాలవజకుం బోలియున్న ది. ఈ|గంథమే త్రీ సాహసవును చేర కొండా 

ఏరయ్యగారిచే 1954 లో బునర్ముద్రిత మైనది. 

25. సతీ తులసీ చరితము : (భానూరు. కొండా, 1952) 
తులపిగా వెలసిన పరము పతి వతయగు బృందా దేవి ప్రసిద్ధ 

చర్మితమిందు వరి తము. 

గ 

96. సత్యభామా పరిణయము: (వడ్డేపల్లి, కొండా, 1943 

27, 

25. 

29. 

90. 

కథ (ప్రసిద్ధము. 

సత్య హరి శ్చ 0 [ద ౩; (మవీరా బాదు కొండా, 195కి) 

కథ ప్రసిద్ధము. 

సారంగధర చరిత: (మమీరాబాదు, ఆంధ్ర (గ్రంథ 

మండలి, సికిం చా బాదు 1951) 

కథ (ప్రసిద్ధము, 

ప్రణా స్వయంవరము: ((భమరంచేట, చందా. 1950) 

కథ (పసిద్ధము. 

సుగీవ విజయము ౩ (మశూరాబాద, కొండా 1926! 

వెన్లు వారువారి( పచురణ, మదరాసు, 1948) 
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ఇందలికథ (ప్రసిద్ధము. ర్యుదకవి సుగీవ విజయమును భాగయ 

గారు చూచియుండవచ్చును గాని దానికిని డినికిని సంబంధములెదు. 

రెండిటం గభా(పణాలిక తీ-దే వేటు. దీనిగుజించి 1946 లో (బచురిత 

మైన యితని సత్య భామాపరిణయము వెనుకటియట్టపై యితండే చేసిన 

(పకటనలో, “నాపిన్న వయనున [పథమమున రచించిన సుగ్రీ వవిజయము- 

యక్షగానము అను పుస్తక మిప్పటికి నుమారు 20 సంవత్సరములనుండి 

యో నిజాంరాష్ట్రమంతేటను (పసిద్ధి వహించి ఇప్పటికి లతుకు పైగా 

సెలవయ్యేను *” అనియున్నది. 

81. క్త ౦ధవపరాభవము : (మాధపురము. ఆంధ(గంథఢ 

మండలి, సికిం డాబౌదు, 1950) 

కథ (వసిద్ధము. 

ఏ2. గయోపాఖ్యాన ము: (కొండావార్మిప్రచురణ. అలబ్ధము) 

ఏలి. జయంత జయవొలముు ; (కొండా (పచురణ. అలజ్బము, 

లీ4. మదాలసా పరిణయము : (చందావారిప్రచురణ. అలబ్బము) 

సమీక్ష 

భాగయ్యగారు పై ౧బేర్కొనంబడిన కృతుల నించుమిం చన్ని టిని 

యక్షగానము లని వ్యవహారించినారు. కొన్నిటి (ఉదా: బభభు 

వాహన చరిత్ర) భాగవతము, యతగానము నాటకము అను పదము 

లను పర్యాయములుగా ననలా సమానార్హ కములుగా వాడ్నారు, 

అన్నియు నాటకీయ తా (పకృష్టములు ; కవిః (బదర్శనోద్రిష్టములు 

నె నవి. ఇందు కొన్నిట (గంభారంభమున “గణపతి సరస్వతుల 

వేషము రాకడ”, రంభోర్యళశుల రాకయుం గలవు. బహాుకృతి నామా 
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న్యముగాం బృచ్చకుడు (ఒక్కొక దానియందు ద్యారకు(డ్కు సేవకుడు 

(పథాని హోస్టగా(డు, సూ(తేధారుడు -- అని వవిధములుగా వ్యవ 

హృతు(డు), పాత్రేలు సర్థయోదంత ములు చెపూబుయు( గ్భతి కర 

భర్తృ (ప్రచురణకర్త) (పశంసాత్శకముగా నాటకపాక్రేలచేం (బవ 

ర్రితేమెన (ప్రస్తావనయు( గన్పట్టును. ఆ (ప్రస్తావన తజుచు (పాని, 

పహోస్యగాయ నను నిరువుర నడువు హిందీభావలో జరుగును. ఒకప్పుడు 

మొదలగు నాటక పాొ(తేలచేతనే (పవ_క్షితేమగును కవ 
చ 

డాపది 

గారడి నాటకమున మార్షనాటకము లందువలె నాంది, నాందంంతవ 

1 | 

నటినూ[తధారులచే సలక్షుణమెన (పసావనయు గలవు. 

భాగయగారి కృతులలో వస్తు వె విధ్య మొకటి గమనింపం 

దగినది. పౌరాణిక గాథలు నందుం (బసిద్ధములు నెక్కు.వ. కాని అల్లి 

ణి కథ, నాగార్జున చరి తేము మొద లేగ న్యపసిద్ద గాథలును గలవు 

కృమ్ష గారడి మాయాసుభద మొ॥ (గంథములందు బారాణిక గాథ లే 

కి సక పోల కోల్బనలతో జి తములై న మార్పు లందినడి. ఆర 

మరాటీలు, కాంభోజరాజు, బాలనాగమ్మ చరి తలందు పదరూపమున. 

(బభారమున నున్న జానపదగాథలు గ(గ్రహింపంబడినవి. సెదబాబ్బిలి 

చరి త్రేమందలిది చార్మిత్రశేతివృ త్రము, నది యాంధ్ర జాతీయ వీరగాథ 

యగుటయు విశేషము. కాంతామతి, భదసేనవిలాసము మొదలగు 

నవి శాశీమజిలీ, పం(జెండు రాజుల కథల బౌణేని నడచిన కట్టుకథలు - 

అందు గొన్ని కవి స్వకపోల కల్పితములే కావచ్చును. ఈ కథలు 

వివిధరసముల కాకరములు. అశ్లే పొత్ర వై విధమును గలదు. రాజ 

మహిషీ. మం(తిపాత -లెక్కువ. ఎణుకలసాని, దొమ రసాని, చాకలి, 

జాలరి, కోమటి, దొంగ మొదలగు వివిధ కులవృ త్ల తులకు సంబంధించిన 

పాతేలును గలవు. రాజపాశౌదుల చి త్రణమున దగిన సహజత (ము, 
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నుదా_త్తతయుం. గొజవడినను నీచప్యాతలే నిసర్గ మనోజ్ఞ ముగాం 

జి తింపంబడినవి. ఆయాప్మాతల సంభావణలలోని తెలంగాణా తెలుగు 

వ్యవహారము నుడికారము గమనింపందగినది. 

ఈ కృతులన్నిట సామాన్యముగాం గనిపించు రచనావిశేన 

ములు ౩- తాళ్ళ పథానములై న దరువులు, ద్భపదలు, పద్యములు, 

వచనము, కొన్నిట కందార్ల ములు, వలలు, తొవాశనాలు మొదలగు 

నవియు గలవు, దరువులలో బాతలు తెరవెడలు దరువులునున్న వి, 

సంధివచనములేకాక సూటియైన సంవాడాతే క వచనములును సమ్మ 

ద్ద్గాం గలవు. కొన్ని (గంథాంతములందు కవిగద్య గలదు, అన్నిట 

రచన సాధ్యమైనంత మట్టునకు సలవణముగనే సాగినది. లేక సలక్షణ 

ముగా రచించుటయే కవి లత్యుమనవచ్చును. కాని సామాన్య సామా 

జికుల నుద్దేశమునందుంచుకొని కాంబోలు కవి సరథశై లిం బాటించెను. 
అది వేలవత్య్వము కాని సారళ్యము. వీనిలోం దప్పులేరి చూపుట 

కవకాశ మున్నను తెలంగాణమంతట ఏరి యతగానములకు గొప్ప 

“ చలామణీ” గలదు. అన్ని యత్షగానముల నింత వై విధ్యముతో 
రచించిన భాగయగారికి యావ తెలంగాణా యతుగాన కవులలో నొక 

విశిష్టస్థాన మేర్ప్చడలలదు. 

x 

ఏల, మహ మ్మ దుఅబులా 
6 యం 

హనుమదామ నం|గామము: 

(చందా వారి (పచురణ, 1954) 

కవి శేకుల సోమవర([గామ వా_స్తవ్యుండు. చెర్విరాల భాగయ్య 
గారి వ్రియశిష్యుండు. (గంథ విషయము (ప్రసిద్ధము. (శ్రీరామ విజయ 
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మనియు. 'బేర్కొనయిడిన దిది. విశ్వామిత్రునకుం (బ త్యేకముగా నమస్క- 
30ప నేమజిన యయాతి నిమి త్రము రామాంజనేయులకు యుద్ధము 

జరుగుట యిందలి కథ. కవి దినిని యతగాన మని వేర్కొనినాయు. 

గురువుగారి (గంథముల ఫక్కిని నడిపినాండు రచన, తిప్పులున్నవి. 

కాని తెనుగు మాతృభాషమైన కవి రచించినశ్లు రచించియుండుట 

ఏేషవము, అసలొక మహమ్మాదీయుండు "తెనుగన యత్షగాన రచన 

-మునరించి యుండుకు విశేవము. 

తెలి. శ్రీ సెరుంబూదూరి వెంకట నరసయ్య 
ఈయనకు అయ్యవారు నెంక టనర సయ్య యనియు వ్యవహారము 

గలదు. ఈతని తండి వటషత్రేశాయి. తమ్ముడు వెంకటకవి. ఏరి నివా 

సము బూరుగుపల్లి. వ రిరువురను బూరుగుపల్లి సోదరకవు లందురు* 

ఇరువురును 'వేర్వేజ తెలంగాణలో వివిధ (గామవాసులగు సంపన్నుల 

(పోత్పాహమున ననేక యతుగాన (పాయనాటకములను రచించినారు. 

ఇరువురును జీవత్క_వులని వినికిడి. 

అందు వెంకట నరసయ్య కృతులు ; 

1. అనసూయా నాటకము: 

(వరద వెళ్లి దత్తా_తేయస్వామి కంక్రితముగాం చెప్పినది. (ప్రచు 

రణ, కొండా శంకరయ్య, సికిం దాబాదు, 1989) 

. రచనాబ్బము (శ్రీముఖ యంట.. ఇది 19కి కావచ్చును. ఇందలి 

వస్తువు (ప్రసిద్ధము. ఇందు సుమతీ చరిత్రము గూడలలదు. 

50 
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ఏ, కనకతార: (చౌలమిద్ది. కొండా, 1950) 

దీనిపై (గంథక ర: (గంథసర్యాధికారములు (పచురణక 

కిచ్చుచు నొక (పకటన చేసి యుండెను. గ్రంథవిషయము ప్రసిద్ధము. 

రచన విక్రమ - 1940 కావచ్చు. 

ప్, కిష్కింధా కాండ నాటకము : 

(హనుమాజ చేట. కొండా -- 1938) రచన ఈశంర -- 1987 

4. చం ధగు_ప్రనాటకము: (తక్కళ్లపల్లి. కొండా, 1939) 

రచన ౩ బహుుభాన్య — 1935. ఇందలి చం(దగు ప్లూడు మగ 

భేశ్వర ప్పుతుజేకాని మార్యచండ్రగువ్రుండు గాయం. ఇతండు మోానాంక 

రాజప్పుత్రీని [భమరవేణినిం జెండ్లియుంకువ యగు హిమాలయస్థమణే 

నొకదానిని దానిని గాపాడు రావ.సిని సంహరించి తెచ్చి వివాహమాడిన 

కథ యిందు వర్మితము. ఈకథ (౩/కృపష్టబోధామృత మునుండి (గ్రహింప 

బడిన దంట, (ఇందు కవి (గంథ[పచురణ కర్తృ ప్రశంస చేసియుం డెను), 

వి. డాంగేయోవాఖ్యానము : (బన్నా జివేట్క చందా నారాయణ 

(శేస్టి సికి్యడాచాదు 1950... దీనిపై “ంథక_ర్తవలన కావీరైటు Ey 

హాక్కు_లనుపాందియున్నా *” మను (పకా కాశకుల [పకటన గలదు). 

(గంథనామము చి తమైనది. ఇతివృ_త్తము చిత్రమైనది. దుర్వాస 

శ్నాపమున హాయమెన గంభ నిమిత్తముగా, నారదుని కై లాటము 

కారణముగా డాంగేయుండను రాజునకు (శ్రీకృమ్ణునకును_ బట్టుపంతే 

ములు గల్లీనవి.; జాంగేయుండర్లునుని శరణు జొచ్చును. కృష్ణుం డొక 
౧ జ ర 
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వంక నొకవంకం చాండవపశ్షుమున హనుమద్బ్భీమ దురో్యోధనులును 

' వహయముననై .పెనుగులాడలా. నది రంభ యగును మూూాడున్న ణి 

వ(జములు ముట్టినంత శాపముదిజునని దుర్గాసునివాక్కు.. బలసంప 

దలోం గృ హనుమద్భీములు వ్యజముల వంటివారు. దుర్యోధను 

డబివ(జ్రము. ఈకథ యే యలంతిమార్పుతో బాగేపల్లి అనంతరామా 
చార్యులచె హరికథగా రచింపండినది. గయోపాఖ్యాన .చిత్ర భారత 

కథ లీ కథోపస్థితికి మూల భూతములై నట్లు తోంయను. 

6. మార్క్శం జేయో వాఖ్యానము : (గరిశకు రి. కొండా, 1950) 

ఇందు మార్కండేయుడు శంకరునిచేం జిరంజీవతం వరమును 

బొందుటయేకాక విదపం బెండ్లి లేకయే యజ్ఞముచెసి. హరోమకుండము 

నుండి పుతులను బడయుటయు, వారియుదంతమును గొంత గలదు. 

7. శశిరేఖా పరిణయము: (మానాలపురి కొండా 1954) 

కథ (పసిద్దము. 

ర్ శ్రుకృష్ణ. తులాభారము: (సృంభంపల్లీ, కొండా, 1949) 

కథ (ప్రసిద్ధము. 

9. సతీ.సావితీ పరిణయము: (మర్ల వేట. కొండా 1950) 

కథ (పసిదము, రచన. 1949. 

10. నుగుణవరతీ నాటకము; (గోపాలశావుసేట, 

కొండా, 1954) " 

రచన 1982. గురునివేం గోరంబడి పతిచే ననుమూనింపంబడ్కి 

యడవింబట్టి యొక-వోరుని బారినుండి తప్పించుకొని పురుషవేషము 
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దాల్చి యొక దేశమున శేలికయె యొక సత్రశాలకడం దనచ్చి తపటము 

పెట్టి యోమువ్వురిని సంఘటిత పణుచి నిండుసభలో? దన నిరోవత(ము 

నిరూవీంచి పతిచే సరకృత యిన పత్మివత నుగుణావతియను శాజప్పతి 

చరిత మిందు వ గతము. ఇది చెరి(లాల. భాగయగారి 'కాంతావమకి 

కథను బోలినపి. 

మై కృతులన్నియు నాటకములని మాత్రమే పేర్కొ నంబడినవి. 

(ప్రతికృతి (పారంభమునను బేవ తాస్తు త్యనంతరము నటీసూ త్రధారులచే 

స్మక్రమువైంన (పన్తావన కలదు. అంత మా[తమే సంస్కృతే నాటశాను 

కరణము. ఆధునిక నాటకములందువతె సంధివచన విరహితముగా 

(కుండనీ కృతేనూచనలతో), సూటిగా, వచన పకృ్ళష్ణముగా( 'బౌత్రల 

సంభాషణలు సొగినవి. కాని యదియు నొకపాటి యనుకరణము 

మాత్రమే, నిలో నంక్రరంగవిభాగము లేదు. ముఖ్యపాడేలు (ప్రవే 

శింపలనే సవిషయము నుగ్గడించుట గలదు. (పతిపాాతేయు సం'భాష 

ణలో ముందొక చిన్న దరువు నెత్తుకొని, వెంటనే యందలి యర్థమునే 

యొక చిన్న వచనమున విశదికరించుట యీనాటకముల (షక్రియలోని 

ముఖ్యలతుణము. ఒకపాటి పెద్ద దరువులందెల్ల చివర ము[ద్రయుండును, 

వెంకట నరసయ్యవారి నాటకములను (బపరిణతఏ్ధి నాటకము లన 

జెల్లును. అందు కనక తారా నశిరేఖాది నాటకములు “స్వ బేల? నాట 

నములని వేర్కొనంబడి యుండుట జూడ నాయభిపాయము సమంజస 

మనిపించును. ఇతని కృతులలో ముఖ్యము. లై న రచనాంగములు దరు 

వులు వచనములు, పద్యములు, కవి తనకుంబెలిసినంతలో సలతుణ 

ముగచే రచింపష1బయకత్ని ంచెన్కు గాని దోవ బవుళముగా నున్నవి 

కృతులు, అయినను నన్నియు (బదర్శనోచిత (ప(కియా (పకృష్టము 

లుగ నున్నవి. 
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ఇతండు మోదం బేర్కొనబడిన 'వెంకటనరసయ్య వారి సోడ 

రుతు. ఇతని కృతులు వా 

1. రుక్మాంగద నాటకము (చిట్టాపురి చందా 1984) 

2. వుతకామేష్ట్రియాగము (మ్యాడంపల్లి, కొండా, 1936) 

ల. ధాన్యమాలిసి చరితము (నామాపురి, కొండా, 1950) 

4. సుందర కాండము (కశ్కె-ళ్ళపురి, కొండా 1958) 

ల్. (వహ్హాద నాటకము (బూరుగుపల్లి, కొండా, 1955) 

దుకు యన్ని యుంబసిద్ద పౌరాణిశేతివృ_త్తములు. పైవి (పక్రియ 

వెంకటనరసయ్య (గంథములకు మిక్కిలి సన్నిహితముగా నున్నది. 
అన్నగారి రచన కంయె తేమ్మునిదే మే_ల్లరమైనది. 

ఏ5. కానాల బలరామయ్య 

నలిసిదేవి పభావము: (మణూరు. చండ, 1950) 

కవి విశ్వ(బాహ శ్రణుండు. భీిముఖ గో(త్రజుడు. (బహష్టినండా 

చార్య శిష్యుండు. రాగమాంచా రాజయావార్యుల పుతుండు. మెదకు 

జిల్లా మాచనపల్లి నివాసి, (గంథరచనాకాలము విభవవై శాఖ ను, ర్ం 

గురువారము. ఈ విభవ 1929 కావచ్చును. .[గంథ విషయము 
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మొద్దల్యమునిపత్నియు మహో పకివ్రతేయు నగు నలినీదేవి చర్మెత్రము. 

ఇందు దరువులు పద్యములు, ద్విపద, సంధివచనములు గలవు. సంవాద 
ప్రాచుర్యము గలదు. పా(తలు స్తోత్రపూర్ణకముగా. స్వవమయో 

ద్ధాటనముతో 'దెరవెడలు దరువుతో (పవేశించుట చెప్పబడినది, 

(గ్రంథము యతుగానమని చేర్కొ_నంబడినది. రచన నీరసమనది. 

36. జిల్లా వెంకట సు 

వెంకటరావుచేట నివాసి. మార్కంజేయసనో(తుండు,.. నరుస 

మాంబా రాజయల పుతు(డు. కోదండరామయ్య శిష్యుండు. ఇతండు 

1989 లో చంచా నారాయణ సెట్టి (పచురించిన గాజుల స్వామి దాసు 

స్వరోచ్యుపాఖ్యాన వీథి నాటకమునకుంబరిమ్కృ- రృ, అధుునికుండనుట 

స్పష్టము. ఇతని కృతులు :-- మురనరకానసుర వధ, కంసమర్ష్చనము 

(రెండును కొండా వరయ (పచురణలు (1950, 1952). రండును యక్ష 

గానములని చేర్కొనంబడినవి. చందా వారి (పచురణ (సం. 1949) 

. యగు వెంకటరావువేట చిరుతొండ నాటకము, (శ్రీ రామలింగ్యపతిప 

. అను వీధి నాటకముగూడ -నితనివే. నాల్లింటం గ ర్తనలు, ద్విపదలు, 

పద్యములు సంధివచనములు, పాత్రేల తెరవెడలు కీ_ర్హనలు, స్వవిష 

యోడ్హాటనములు, సంవాదములును గలవు. రచన నిర్దుష్టముగాకవోయి 

నను సీరసమైనది కాదు. 
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మండోదరీపరిణయము: 

ఆపస్తంబ నూ(త్రుండు. (శ్రువత్ససగో(తుండు. కృష్టయజు శ్భాఖ. 

తన్ని రంగనాయకమ్మ. తండి చిటిగిదైమళం తెన్న రంగంపొన్న డి, 

ఇతని యతశుగా నకృతి మండోదరి పరిణయము. (చందా నారాయణ 

సెట్టి ప్రమరణ, సం. తెలియదు). కిచ్చనపల్లి వెంక కుశ (రున కంకి 

తేము. కతి (పో త్పాహాకులు మెదకుజిల్లా అందోలు తాలూకా 

చింతకుంట[గాము వా _స్తవ్వులు (పదునెనమండ వేళ్ళు గలవు), 

(గంథ రచన సం. సర్వధారి. ఇది 1945 కావచ్చును, (గంధ వివ 

యము గోకర్ణ క్షేత్ర మాహాత్నా $ంతర్లతమైన మండోదరీ రావణుల 

పరిణయ కథ. ఇందు తేం దరువులు సంవాదపు దరువులు, ద్విప 

దలు, ద్విప దార్భములు, పద్యములు, అర్ల పద్యములు, సంధి వచన 

ములు గలవు. రచన యొకింత చక్కనిచే. 

మానద, 

ఏవ. అంబేద రాజబరప్ప 
దుందిగల్ జిల్లా రాయగీరు తాలూకా గారాయపన్సీ నివాసి. 

చండికాంచా శరభలింగముల సుతుడు, ఇతండు కదా ేశ్యర 

(వతము, .భీవ ఎ విజయము, ౫జేంద మోతము మదన శేఖర 

విలాసము, భో క్షసానంద, మార్కండేయ వ్యస్త్రకల్పన, సత్యనారా 

యణ (వతేము, (బ్రహ్మంగారి చర్మితము, మల్ల న్న చరిత్రము -- అను 

తొమ్మిది యత్షగానములు రచించినట్లు 1949 లో కొండా శంకరయ్య 
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(ప్రచురించిన యీతేని మల్లన చరిత వెనుకట్టవై ల పట్టికవలనం 
చెలీయుచున్న ది. అందు కలి (వోత్సాహకులు నీతండును దీయించు 

కొన్న ఛాయా చిత్రము గూడ ముదిత మైయున్నది. _ దీనినిబట్టి కవి 
యాధునికుండనుట స్పష్టము, వపు డీయన మల్లన చరిత్రము మాత్రమే 

లభ్యమైనది. ఇం దిశ్యరాంశసంభూతుండై న కొల్లాపురి మల్లన శివ 

కంచికి. ([బభు వెన యొక జానపద గాధ వర్థి తము. ఇందు దరువులు, 

జెర దరువులు, ద్విపదలు, పద్యములు, అర్హ పద్యములు, సంధి వచన 

ములు మొ గలవు, రచన దోపజుష్టము. సిరసము. 

ఏ9. అవధూత మల్లయ్య 

సత్యనారాయణ [వతము: (ముుదణ ఏ వాణీ ము, వాం, 1949) 

కవి పద కాలి. రాఘువయ్యపు తుడు. లింగయార్యుని 

శిష్యుండు. మేడిచల్ తాలూకా కానుకుంట వాస్తవ్యుండు. ఈతని 

(గంథమున “ ఈయశుగానమును (గంథకరగారి అనువుతి లిఖిత 

పూర్వంగా పొందనిది పునర్నుదణము చేయించువారు మేము తీసు 
కొను చర్యలకు 'బాధ్యులగుదురు 7” జూసి యొక (పకటన గలదు, 

అందుచే నితం డాధునికుం డనుట స్పష్టము. (గంథవవయము ప్రసిద్ధమైన 

స. నా. వ్రతకథ. ఇది యైదభ్యాయములుగా విభజింపబడి యుండుట 

విశేషము. ఇందు దరువులెక్కువ. శోరదరువులును గలవు. కొలది 

పద్యములు, నర్లపద్యములు నున్నవి. సంధి సంవాద వచనములు 

గలవు, రచన యొక మోస్తరు. 

~- nr CEN NN 



40. మూటకోడూరు గోపయాచారి 
వొలన చోభమహారాజు చరిత: (చందా, 1949) 

కవి చుంచనకోట పురవాసి. మణిభ్యద (బహ్నరి గో త్రేజుడు, 

కాత్యాయన సూతుడు. వెంకమాంచా  రామదాసాచార్యుల 

పుత్రుడు. ఇతని [(గంథరచనాధోరణి యాధునిక్రముగా నున్నది. 

రచనాబ్లమును సర్యధారిఫాల్లు ణముగాం బేర్కొానెను అడి 1949 

కావచ్చు. 

(గంథవిషయము :- పాలన -చోళమహారాజపత్నికిం బు(త్రిక 

కలుగునని రాజగురువు చెప్పును. ప్వుకుండని మంతీ వాదించును. 

మంత్రసాని పాయమునం బురుటింటి రాచ యాడుబిడనుగొనిపోయి 

రయొక యొడ్డోన్న మగ బిడ్డనుంచును. కొంత కాలమునకు రాజు వానికి? 

బట్టాభి సే కముచేసి విశ బాహ ణులను రాజ్షసంరక్షులుగానుంచి 

మేగుగిరియా[తకుం బోవును. కలుపాత్ను(డగు మంటత్రిమాటలు విని చిన్న 

రాజు విశ బాహా శ్రణులను జ్మితహి౨సలు పెట్టును. వారు పెద్ద రాజు 

కడకుంబోయి ముఖ బెట్టుకొనిరి. అతు వారినొక “బహు్హహాపులి 

మేళముగా “ బనాయించి” నచ్చి రాజపత్ని కోరిక పె . బాలన చోళ 

రాజు వాలకము తొనే ధరించి చిన్న రాజును, మంత్రిని. బెగటార్చి 

వుజుల రాచణేకము స్వేకరించును. ఇది యిందలి కథ.  (గంథము 

యక్షగానమని పేర్కొనంబడినది. ఇందు దరువులు, పాత్రలు తెర 

వెడలు దరువులు, సుధిా-సంభావణ వచనములు కొలది పద్యములు, 

కం దార్థములు, దింపదయుంగలవు. [గంథారంభమున రంభోర్యశుల 
స 

రాకగలదు. రచన యొకమో స్తరు. 
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ఈయన  నిజామాశాదుజిల్లా మానికబండారం నివాసి. 

నాభిళ్ళగో త్రో దృవుయను, ఇవ్ముడిస్కె రులభూవణుండు నగు లత్ముయ్య 

పుత్రుడు. బందలింగంపల్లి అబుల్ కరీండాసుని శిష్యుడు. 1950 లో 

కొండాపీర య్య (సికి్య్యదాబాదు) (పకటించిన యీతని బాల నాగమ్మ 

నాటకముసె (గంథసా(మ్యామును (బకటనక రృ కిచ్చుచు నితండు చేసిన 

(పకటన మ్యుదిశము.  ఈతం-డాధునికుండనుట స్పష్టము. 

ఇతని కృతులు వ 

1. మదనసంన నాటకవముుః (నగరఫురి, చందా, 1945) 

రచన చి[తభాను - 19492. చంపకయను కులట మదనునేనుం 

డను రాజునకు వలపుక కెయై తనభ రను డాశేజంకి రాజగుటుంబమును 

దురవస్థ పాలుచేయుటయు, నామెభ ర భూతమె యామె (పయక్న 

ముల కళ్గుదగులుటయు, రాజకుటుంబము స్వస్థత బొందుటయు నను కథ 

యిందు వర్ణి తము. 

బు బాలనాగమ్మ నాటకము: రచన స్యశాను - 194. 

తి, హనుమ దామ సం గా మము: రచన తారణ - 194. 

4. (పోతులూరి) ఏర బహ్మంగారినాటకము : (చూకులూరు) 

2, 9, 4_ కొండా వఏరయచే వరువశా 1950, 51, 52 సం. లలో 

(బచురిశములు. వమరాండయును (బసిచ్లేతివ తృములు. హనుమద్దాసు 

కృతులని ఏం (బౌారంభమున నటీరూ[తథారుల (పసావన గలదు. ఆధు 
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నిక రంగ స్థలనాట కానుకరణ మును సమృద్దిగా. గలదు, యవనికాన 

తరణరంగ (పయోాగ సూచనలు గలవు. అయితే $ కొన్ని పాాతలు (పవే 

శించినంత స్వవిషయమును జెప్పుట, దరువుల (ప్రాచుర్యము వా విలో 

._ము[ద్రలుండుట మొ. వానినింబట్ట వ్ ఏలో మాలిక మైన ఏధినాటకము 

సరూపము గొంత తేటపడలలదు." రచన దోపభూయిష్టము. 

వాన శ కా చార 

42, పటోరి ఎరప్ప 

వతేండు గుల్ల నా బాదజిల్లా సం గ రెడ్డితాలూ కా వొట్టిపల్ల్ 

మూలీవతన్ చారు బక్క.పరాయుని పుతుడు. ఇతని కృ తులు మన శ్ర 

సంహారము [కో ధాప్పురి శై తు విజయము. (రెండును 1953 లో al 

నారాయణ సెట్టి ( సికిం డాబాదు ) చేం (బచురితేములు). రెండవ 

దానిలో. _బారంభమున మహోత గాంధీ భారత మాతృస్తుతులు 

గలవు. కవి యాహఘనికుండనుట స్పష్టము. దాని గద్యలో నది వికృతి 

సం, న రచింపంబడినట్లు గలదు. అది 195060 సం. కావలెను, 

మన్నథ సంహారమున నితివృ త్త తము ప్రసిద్ద మైనది. అడి యక్ష 

గానమనియు వీధి భాగవత మనియు( "జేర్కొనండినది. శెండవ 

దానిలో |గంథ నామమే సూచించుచున్న ట్లితివృ_్త మత్యం ఆాధునిక 

మెనది. కో వాపురినై. తను కోటా శెక్షి రుటుంబము నొక జమోం 

దారు పూవుకాొకు తున ముట్టింప యత్నించి తుదకు వాశే గతించి 

రతుేే విజయము లభించిన కథ యది. ఇదె పధి నాటకమని 

సర నబడుటయు, నిందు నటీ సూత భారుల (పసావనయు, అంక 
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రంగ విభాగము నుండుట విశేషము, ₹ెంకు (గంథముల౦దును 

'చఛ్మాతలు (వవెశించునపుడు స్వవిషయమును జెప్ఫుకొనుటయు, సంధి 

వచనములు, సంవాదవచనములు, ము[దలతో దరువులు పాటలు, 

కం దార్థములు, పద్యములును గలవు. రచన దోవ. బహుళ మేకాని 

డాని ధోరణిలో నది బాగుగనే యున్న దనవచ్చును. 

49. అడెపుగోసాల్ దాసు 

కవి నివాసము మెదక్ జిల్లా గజవెల్లి తాలూకా అమదీపురము. 

ఇతని హరిశ్చంద కృతి (పోత్సావాకుంయు మేరుగు దుర్గయ్య. _దుర్ల్గయ 

శివ్యుండగు మంచాల నర్పయ్య ముదణ (పోత్సావాకు(గు, కొండా 

శంకరయ్య 1959 లో. (బచురించిన యీ (గంథమున గురు శిహ్వుల 

ఛాయాచిత్రేము గలదు. కవి యాధునికుండనుట స్పపషృము. మై కృతిలో 

హరిశ్చం[ద చం్యదమతీ పరిణయము స్కాంద ఫురాణో క్ష (ప్రకారము 

రచింపంబడినది. ఇది నాటకమని వేర్కొ_నంబడినది. ఇందు నటీ సూతే 

భఛారుల [గంథ (ప్రస్తావన గలదు. ఇతనిదే “సతీ తులసి యతగాన”' 

మను నింకొక కృతి గలదు. ( సికింద్రా బాదాం ధ (గంథమండలి 

(పచురణ, 1951). శండిటను బా(తల స్వవిష యో ధ్ధాటనము, సంధి 

వచనములు, దరువుల (_పాచుర్యము మొదలగు య, గా, లవణ 

ములు గలవు. రచన యొక మా స్తరు. (పయో సౌలభ్యము గలది. 



44. ఆడెపునారాయణదాసు 

సు[గీవ విజయము: 
ఇత. డాదిలాగాదు వా_సృవ్వుండు. ఇతని సుగ్రీవ విజయము 

య. గా, కతి (పో త్పాహాకు(డగు చందా నారాయణ (శేష్టియ ప్నిని 

19553 లోం (బచురించెను. కవి యాధ్గునికుం డనుట స్పష్టము. ఇందు 

(గంథారంభమున గణపతి సరస్వతులును చ్యాతలవలెం (బవేళించి 

స్వవిషయమును జెపకొనుట గలదు, దరువులు, ది(పదలు, సద్య 

ములు, సంధి - సంభాషణ వచనములు గలవు. రచన యొక మోస్తరు. 

ఇది వేములవాడ రాజరాజేశ(రున కంకితము. 

Png) 

45. వానవరావుల నరసింహ దాసు 

బలిచ|కవర్తి చరితము: 

ఇతండు నక్పఫూర్ తా. పెద గొట్టముక -ల నివాసి. వైప్ట్రవుడు. 

మంగమాంబౌె కృష్ట య్య ల సుతు డు, ఇతని యక్షగాన కృతి బలిచ్మక 

వరి చరితము. 955 లో దానిని (బచురించిన చందా నారాయణా 

శేష్థితే కృతి (వో త్సాహకుండు నె నట్లం దతని (ప్రశంస గలదు. 

(చూ. పు. 7) కవి యత్యం కాధునికుడనుట స్పష్టము. ఇందు బేర - 

సంవాదపు దరువులు సంథి - సంభాషణ వచనములు, దప పగలు 

కోొలంది పద్యములు గలవు, రచన యొక మో స్పరు, 

అను ననాణాగాతానాటనినతకోనిి వాలా జనాగాగ ణన. 



దాసు "వ రా ల థం ల ఆ కిలో 

ఇతండు శంబరాసురవధ యను య. గా, (పబంధమును రచించెను, 
1951 లో దీనిని (బకటించిన కొండా శంకరయ్య. (గ్రంథ స్వామ్యుమును 
(గ్రంథక ర వలనం బొందిన కొక (పకటన గంథమున గలదు. ఇందు 

దరువులు పద్యములు, అర్ధపద్యములు, సంధి వచనములు గలవు. 
(గంథారంభమున గణపతి వేషము, రంభోర్యశుల రాక, ద్యార పాలకుని 
పృచ్చలు, పాతల తెర లోపలి దరువులు తేర వెడలు దరువులు, 
సంవాదములును గలవు. రచన యొక మోస్తరు, 

న జలు ద ద జల కలన 

4/. వెరార వు క్లై శము 
అల్లీ రాణి చరితము: 

ఇతనిది గట్రమల్యాల. ఇతని య. గా. కృతి అల్లీ రాణ్ చః 
[తము - కొండా శంకరయ్య (ప్రచురణ, సం. 18953. [గ్రంథకర్త (గ్రంథ 
మును *ో అచ్చు "వేయించిన * మెదక్ జిల్లా అంకి రెడ్డిపై సుదర్శన 
మను వస్త్ర వ్యా వారని బశంసించి యున్నాడు (పుట 11). ఇతం డాధు 
నికుండనుట స్పష్టము. చెర్విరాల భాగయగార్మీగంథ పరిమృర, 
ఆయన రచించిన అల్లీ అర్జున చరిత య. గా. కథయే యిందును 
గలదు. ఇందలి (ప్రక్రియ యుపరి(గంథమును బోలినది. అక్క డక్కడ 
వచనములోను బాతల సంభాషణలు గలవు. రచన యొకమో స్తు, 

టల. అద క నావలన. 



అనుబంధము 
(3) 

తెలంగాణాయక్షి గానములు 

ఈ (కింద చేవ్కొానంబడిన గంథముల. రచనా కాలము 

నిర్టరించి చెప్పుట కాధారములు గన్పట్టుట లేదు. కాని రచనా థోర 

ణిని బట్టి యివియన్ని యు నత్వం తాథునికము లై యుండునని తోచు 

చున్న ది, 

(అ) యత్షగాన నామూంకితములు - తీత్క_ర్త విషయము ;-- 

1. మైరావణ చరిత :- (పచురణ:- అ.'డై. (స్సు. 1924, 

చందా, 1951.) 

“కర్త కొల్తూరు పురుపో త్తమ కవి. విష్ణువర్గన నో తజుయ. 

ప్యానావరము. ఇందు ద్వార పాలకుని పృచ్చలు, ప్యాతేల 'తెరద్విపదలు, 

వెరవెడలు దరువులు, సంధివచనములు పద్యములు మొ! గలవు, 

అ(పశ స్తరచన. 

ప, కాలీయమరద్దనము: (కొండా, 1932) 

8. సావి |తీపరిణయము : (కొండా, 1950 ) 

4. లక్షణాపరిణయము : (చందా, సం !) 

చుక్కాపుని నరహరి ముుదగలవి. 

కర్త:-- వేల్చూరి నరసింహ కవి. 

ఇందు సామికి, లక్షణ (దురో(ోధన పుత్రీ) పరిణయ [(గంథారం 

భము లందు * గంధరగ ప్రల రాకడ” గలదు. మూడింటం బాతైలు 
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తెరవడలు దరువులు, తేర డి్భపదలు, సంధి వచనములు, పద్యములు 

ము. గలవు, రచన యొకమోా స్పరు. 

ఏ, మాయా [ప్రకృతి వురుషలీల: (చందా, 1988) 

కర్త నాగన్న గారి ఖామనార్యుంయ.. మెదక్ జిల్లా చెన్నగణ 

పుర వాసి. కాండిన్యసగో_ తుండు. రావమచం[ ద నోవగారి శిమ్యుండు. 

వెంకటరాజయోగిని, పరవను తిరువేంగళ బేశికుని స గ్రరించినాండు. 

(గంథవిమయము వై దాంతికము, (పహోధ చంవోదయాదుల చాయ 

నడచినల్లిది. (ప్రక్రియ వై (గంథములం బోలినది నాటక మనియు! 

'ేర్కొనంబడినది. అంత (పశ స్తరచన కాదు. ఈ భౌమనార్యుండు తారా 

శశాంక విజయమును య. గా. ను కూడ రచించె నంట. అది యలబ్దము. 

6. భ [దా యూ పా ణా చతు: (చందా, 1943) 

కర్శ వా కృష్వకవి. కనునానిపక్షి శవ బహ్నాకుల సంజూతుయు, 

తలి దండ్రులు నామమ్ము, అంగేయ్య. ఈతని భ(చాయూపాఖ్యాన 

రథ (బహ్మోోో త్తర ఖండము నుండి (గహింపంబడినది. (వ(కియ 

పె (గంథములను బోలినది. రచన అ(ప్రశ స్త్వమెనది. 

7. బభువాహన చరిత: (శాల్వపుకి, చందా, 1950) 

కర పరవస్తు రంగయ్య, కూనున్గర నివాసి, బొన్న 

మాంబా లక్ష గయ్యల పుతుండు మయూరగిరి శ ఠగో పాచార్యుల 

శిష్యుండు. (గంథ విషయము జై మిని భార తాశ్వ మేధ పర్యమునుండి 

(గహింపంబడినది. (గంథారలభమున రంభోర్యళుల రాక చెప్పంబడీనది, 

(పక్రియ పై (గంథములను బోలినది. రచన యొకమా స్పరు, 
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ర. అంబరీ హోపా ఖ్యూ నము: (చండా, 1951) 

కర ;-- గుండోబాడాను,. గుడిశెందుల పురము, (ప(క్రియ ఉపరి 

(గంథవత్ . ప్రశస్త రచనకాదు. 

0.కువూర స్వా మీ పివాహము; (చందా, 1951) 

(గంధక రపేరు పెని తొడుపునూరి విళశోబాయనియు పల 
pan 

మహారాజ వీంగకవి యనియుగలదు. రాజలీంగకవియే (గంథక రృయె. | మా 

వ్య క క aa) మ వాన జ Fa ఛా ఇద డి "| 3 re జ ఛి యు౦ ముం SU Cw కంద క్ర డిలు సం త్త వత్తు ని ఠా వ ౮ కాము AEA 
~~ 

” (2 జాతు జో ల్ బో వా ల గ రామారం కనుల కు తుంయ, (గైంథారంభమున రంభోర (ల రాక్ష 
re జావ 7 యా కరా ఆలు చెప్పుయబుడ లదు గాని కడవు (ప్యకియ యుపరి (గంథములను బొలినది, 

10. బొాలనాడ మ్మ చరి [త : (కొండా వీరయ్య, 195కి) 

పోచవరపురీళున కంకితము. (గంభక రవేరు తెలియదు. ఇం 

దలి పాతల హిందీ (ప్రసంగములను బట్ట యాధునికుండని యూహింపం 

దగును, (పక్రియ పె (గంథములను బోలిన చే. సంధివచనములే కాక 

నంభావణ వచనములును గలవు. (గంథారంభమున రంఖోర్యళుల రాక 

చెప్పబడినది. రచన యొక మోస్తరు, (కొండా శంకరయ్య (పచురణ 

మొక బాలనాగమ్మ చరిత్ర యం గా. గలదంట, అది బక్టాంబుచ్చి 

డాస కృత మంట. అదియు నిడియు నొకటో కాదో తెలియదు). 

11. చం [ద హాసచరరి [త ; (చందా, 1953) 

వేముల రా జేశ్యరున కంకితము. (గంథక రృజేరు తెలియదు. 

1958 సం. న నున్న ఆడెపు నారాయణదాను తన స్ముగీవ విజయ 

ని 
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య గా. ను వేములవాడ రా జేశ్వరున కే యంకిత మిచ్చను, ఈచంద 

హాస చర్మిత్రయు నతనిక్సతి యే యగునా ! ఆంధ్రనాటక కళాపరివత్తు 

వారిపట్టికవలన సికించరాబాదు నివాసి రాజవీరయ్యయను నాతండు 

చందహోస య గా, ను రచించినట్లును, నది 1907 లోల (బచూకిత 

మెనట్టును చెలియుచున్నది. అది యిదియయగునా ! ఇందలి రచనా 

(పక్రియ ఆధునికముగనే  కన్చట్టుచున్నది. రచన (ప్రశస్తమైనది 
లో 

కాదు చందహాసకథ జైమిని భార కాశ మేథ పర(మునః గలదు, 

ఆలి | 
12. బన్నకృ బ్లాబలొాసము: 

కర ఫా గడ్డం రాజ బంగరురెడ్డి. ( అము(దితేము, డా. (థ్రీ, బీ. 

రామరాజుగారికడ నొక |పతిగలను). 

19. కురవంజి! 

కర్త :- నరసింహదానుంయ ( గడ్డం నరసింవారెడ్డి యగునే మొ. 

అము[దితము. దీని పతియు డాం శ ఓ. రా, రా, గారి కడలోలదు,. 

14. సాందర్య ఏరనాటకము: 

కర్త :- కశేవరపు వీరభద్రయ్య, మ్యుదితేము ((పచురణ 

కర్తలు బచ్చువీరన్న, చిలుకా బౌల్ రెడ్డ అందుకో, సికిం దా బాదు, 

1911) 

15. వేదాంత జీవచం|దమహారాజా నాటకము! 

కర్త = రామరాజు రాజయోగి, మ్ముదితేము. ( బాలా తిపుర 

సుందరీ(పెన్ వరంగల్, 1987 ). 

చవానకనలానడీలంతి వ = రా నా వవ బౌ అ కా 
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ఆ. యవగానములని కవులచేం జేర్కొనయణబడక పోయినను 

నాథునిక తెలంగాణా యశుగాన లక్షణములు సమృస్థిగాం గలిగి 

యట్లు వ్యవహృతములగుచున్న (గ ౦థములు, 

1. నలచరి [త : (దామరవంచ్క చందా 19కిక) * 

2, కూచకొండ రామాయణము: (కొండా, 195 

(సుందరకాండ) కర? గు 

అంత (ప్రశ స్తరచన కాకపోయినను గొంత (పణారముహొంది నట్టిది. 

ప యొలదాసు, వె శుడు, 
౮౫ ర 

(విటిషు మ్యూజియమ్ "ల (బరీ శేటలాగులో ఎల దాసు యునకాండ 
మున Cn mp 

మను య. గా. కలదు. అదియు నీతనిచే యగునేసోా! 

లె, అనసూయా చరి [తము :(చందా, 1986, కొండా1938) 

బీవీజేట గోషపాలాంకితము. (గంథక ర్న నరు తేలియదు. నాటక 

మని పర్కొనయిజీనది రచన మయొకమోస్తరు. 

తే హనుమ ద్వి జ య ము (చందా, 1949) 

నసుకంటి పురీశాొంకితేము. కర్త వ పరాంకుశేదాసు. హాను 

మంతుడు జలరామ గరుత్నంతులకు గర్యభంగము చేయుట యిందలి 

(ప్రథా నేతి వృత్తము, రచనయొక మో స్పరు. 

5, పోతులూరి పేర బబహ్మ౦గారి చరిత: (ఆంధ 

(గంథ మండలి, 1950) 

కొర; నార స కృయ్య,. వేసొలమత్త (గ్రామవాసి, కృతీ 

(పోత్పాహకుయ దత్రాయపల్సి వడ్ల సిద్దయ. వది భాగవత మనియు, 

నాటక మనియు. బేవ్కోనంబడజీనది, రచన దాని వోరణి నది సరసము) 

గనే యున్నదని చెప్పవచ్చు. 
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6. గయోపొా ఖ్యాన ము: (చందా, 1954) 

తారానగ శేశాంకితము, కర్త శ్రీలు సంగన, సంగన పుకుయంప, 
దైశ్యుంన, రచన ొకింత సరసముగచే యున్న ది. 

/. చిరుతల లవకుశ నాటకము: (చందా, 1955) 

కర ఫా నిజామావాదు జిల్లా కానూ రెడ్డ తాలూకా సదా 

కీవ నగరి నివాసియగు విశ్వజ్ఞ చేంకశేశము. రచన యంక పత స్థ 

మైనదికాదు. (ఈ చిరుతల నాటక ములనునవి చిరుతల సొట్య మండలి 
యను నొకనాట్యమండలి వారి పదర్శనముల కొెఅికై_ రదింపయుడినవి,, 

దిపికాక యశ్షుశాన (పక్రియ (పాతల స్యవిహయోబ్లైంటనము 

మొ!.) రవంత గలిగి నాటకములని వ్యనహృతము లై "తెలంగాణాలో 

నిటీవల వెలసిన రచనలు కోన్ని గలవు. ఉడా; కథలాపురం గంగాధర 

కవి చిరుతొొండ నాటకము శివకునూర నాటకము, రాజక్కొ-కేట 

మానథా? నాటకము, వేముగంటి (శ్రీనినాన కవి సత్యహరిచం క, 

ఈర బత్తిని నరసింహులు మదనవిజయము, గాజుల స్యామిడాను స్వరో 

wen మొదలగునవి (ఇవి యన్నియు కెండానారిచేశను, 

చండావారి వేతన్కు (బచురితములై నవి). వీని రచనా (ప్యక్రియ 

పనుస హనుమచ్దాసు, బూరుగుపల్తి సోదంకవుల నాటక కృతుల 

(పక్రియ కతిసన్ని హితముగా నుంకును, ఈయాతీంటను నటీ సూశ్ర 
ఛభోారుల (సస్తావన్న (ప్రయోగ సూచనలు సంధివచన విర హీ తేముగా 

వచనములోళగాడ నూటిగా సంభాషణలు మొదలగు విషయములు 

సమానము. స్వరోచ్చ్యు పాఖ్యానము పఏధినాటకమని వేర్కొనబదుటయు 

నందంక విభాగ ముండుటయు విశేషములు, ఈకలగాపులగపుం _బొచ్వ 

పాశ్చాత్య (పాచినాధునాతన రంగస్థల ఏధినాటక (ప్రక్రియలో యక్ 

గానపుంటాలు నెన్న వలసిన పనిలేదు, 

కా ఇ 



జ జ 
పరిశిష్టము 

కాలము తెలసి యక్షగాన కవులు 

కర్తృత్వము తెలసి యక్ష గానములు 

OE: 
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ర. అంబరీమోపా ణా నము: (చండా, 1951) 

కర్త ఫా గుండోబాదాను, గుడికెందుల పురము, (ప్రక్రియ ఉపరి 

(గ్రంథవత్ . (ప్రశ సృ రచనకాదు.. 

9. కునవూర స్వామి వివాహము: (చందా, 1951) 
(గంథక ్ రర్తవేరు పైని తొడుపునూరి విళోబాయనియు లోపల 

మహారాజ లింగకవి యనియుగలదు. రాజలింగకవియే (గంథకర్తయొ. 
యుండును, ఇతండు మెదక్ జిల్లా చంరదసెట నివాసి. 'రాజమూా౦బా 

రామలింగేశ్యరుల ప్ప్ఫుతుడు. [గంథధారంభమున రంభోర్వళుల రాక్ష 

చెప్పబడలేదు గాని కడవు (పక్రియ యుపరి (గ్రంథములను బోలినది, 

రచన య(పశ స్తమైనది. 

10. బాలనాగమ్మ చరి [త : (కొండా పేరయ్య, 1958) 

పోచవరపురీళున కం్రికితము. (గంథక ర్తపేరు తెలియదు. ఇం 

దలి పాతల హింది (ప్రసంగములను బట్టి యాధునికుండని యూపిొంప( 

దగును. (ప్రక్రియ పై (గంభములను బోలినచే. సంధివచనములే కాక 

సంభాషణ నచనములును గలవు, (గంఛారంభమున రంభోర్వళుల 7 "రాక 

చప్ప (బడినది, రచన యుక మో _స్హరు, (కొండా శంకరయ్య (పచురణ 

ముక బాలనాగమ్మ చరిత్ర య గా. గలదట,. అది ఎజ్జంబుచ్చి 

డాస కృత మంట. అదియు నిదియు నొకటో కాదో తెలియదు). . 

11. చంద్రహాన సచరి త: (చందా, 1959) 
వేముల రాజేశ్వరున 'కంకితము, (గంథక రృ ర శేరు తెలియదు. 

1958 సం. న నున్న ఆడెపు నారాయణదాసు తన స్యుగ్రీవ విజయ 

ర్ి 
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1. అక్కు నామాత్యుడు: 

(బాహ్నణుయు. భారద్వాజస గోత్రుడు. _ సరవాద లొంగోజీ 

ప్తు(తుంయం. ఇతేని కతి బాబలకృష్ణలీలా విలాసము, '( తేంసమ్మ రా 

"శే సం. కఫ్క్) సత్యా రుక్నీణుల సవతి మచ్చర  మిందకే! (ప్రథాన 

ఏపయము. రచన యుకమాస్తరు. నాటకమని వే్కొానయిడీ 

నది యక్షగాన ప్రక్రియ సమృద్ధిగా గలదు, (పదర్శనోద్షివ 

మెనది, 

2a అక్కుయక సి: 

శ్రీ రామమంత్రిప్మొత్రుడు.  తీమ్మయ దండనాధ పుత్రుడు, 

ఇతనికృతులు ఏ (1) భీమసేన విజయము (తం. స, మ. - సం 429-98 

రాజమండ్రీ అం(భీతిపోస పరిశోధనమండలిలో నొక యసమ్మగ (ప్రతీ 

గలదు) (9) కృష్ణవిలాసము (తం స మా సం 475. (వః 

లి పు. భాం. కన్నడ డి, నం 1880-పుట? లో (గంధాంత 

ద్వ్యిపదమ్శతము గలదు.) భీ. నే, వి కధ - కీచకవధము. ఇందు 

తీక్కు_.న రచన యనుకరింప€ బడినది, కృ వి. న గోపికలతో గ్ఫష్పుని 

పోకిళ్ళు (ప్రథాన విషయము. రెండును గడు (పశ_స్తరచనగల యక్ష 

గానములు. తాళపభానములగు దరువులతో చేకీయగీతి బంధ 

బహుళముగా నున్నవి. (_పాచీనయక్షుగాన ఫక్కి. దలణించు 

ఛున్నవి. కృ వి, న రచ్చళాళము లఘుశేఖరము నను తౌళవిశేవ 
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ములు, అర్థచం(దికలు, ధవశము, రచ్చ కేకులు, జంపె రేకులునుగలవు, 
న్ 

భ నే, వి న ఏలలు అనువులు, (తి స్తబకలును విశేషములు, 

ప్, అనువముకొండవురుపో త్త ముండు: 
ఆ| తయసనో[ తుండు. ఆదిశుక్ల యజుళ్ళా ఖియు.డు. నివాసము 

చనుగొండ్రాస్తరము. (కర్నూలు జి. రాముల్లకోట తా.) ఇతని వీతరుల 
తరములువా ఛానయ, ఓబవు - రంగయ, వెంగవు - చిన వెంగన - 

వెంగమ - కవి, ఇతని కృతి అంగజవిజయము, (ఆం సా, వ, కిక) 

సృష్టి కాండ మందు మన భునకుం గల ప్రాముఖ్య మిందు వివరింప 

బడినది, ఇం దర్శిచందికలు, వాచ్చు, దరువులు తాభపథానములు, 
న్న 

రచనయొక మో సరు. 
ర! 

a 

4, అఆమనచర్హకోధదండరామ య్య: 

వతనికృతి విజయవిలాసము. ((శ్రీనికేతేన ము, శా, మద రాను, 
1870) ఇందలి కథ్యాపణాలికకుం జేమకూర (పబంధ మొరవడి, కాని 

రచనలో. (బయత్న పూర(కమైన యనుకరణము లేదు, ఇందు కొర 

వంజిపా(త విశేషము, కొరవంజి శబ్బమిం దెబుకతశాప్పు సోజెకుః 

బర్వ్యాయముగా. (బయు కమగుట యింకొక విళేపము. ఇందుం చాళ్గ 

(పథానములగు దరువులు, అర్థ చంద్రికలు, దిక్కు వ. రచన సరసమైనది, 

ల్, అయ్యగారిపఏరకవి: 

కాండిన్యసగోత్రు(డు. ఉమ నామాత్య పుతుడు. విరన. 

పౌత్రుడు. వెంకట శివన్న. క్య్గజుండు. ఇతనికి వెంకటుండను విత్చ 
వ్యుండు గలడు. ఇతని కృతి చ్నితాంగద విలాసము లేక ధరా శ్రంగద 

చరితము (పా. లి. పు, భాం, అర్, నం. 417 మదరాను విశ్వ 
విద్యాలయ (ప్రతులు : $81, 699) ఈ(గంథమున మల్కా-పుర విశ్వే 
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కుండు కూర్చునాథుండు స్తుతింప(యబడిరి. వేగావతి నది (ప్రస క్రీయొక-చో 
లదు. ఆయూరు నానది శ్రీకూర్ణుశ్నే త్రము విశాఖ మండలమున 
గలవు, (ప్రా. లీ ఫు భాం, (పతి విశాఖమండలమునుండి సంపాదింపం 

బడినది. కొవి విశాఖ మండలము వా(డు గావచ్చు. (గంథ విషయము 

(_పసిద్ధ్దమగు వొముపాట జానపదగాథ. (గంథము మూండాళ్యాసము 

లుగా వభ కము, కవి “యక్షగాన మొనరింతు 'వేషముల్లట్టి జనులు 

పాడి వినుపింపి అని వక్కాణించినాడు, ఇందు పాత (ప్రవేశరంగ 

(పయోగసూచనలు, పాతల స్వవిషయ నివేదనము గలవు, 1800- 

1850 |పాంతపు రచనగా దోందచున్నది, రచన యొకింత రసవంక 

మెన బే. 

ర. వినుగలూరిపొసరాజు: 

వేగనాటి (బాహా యుడు, కాళ్యపసగో(త్రుయ. గంగాచల 

మంతీ పుతు(డు. తొండూరు. (కడప జి. పులివెదల తా ఇతని 

కృతి రుక్మాంగద చరితము (వెస్టువార్దు (ప్రచురణ, మదశాను, 1987) 

(పకటన కర్తలు మాత్రమే యశక్షుగానమని వేర్కొ-నిరి. ఆ్యప్మ్యక్రియ 

యంతయులోలదు. (గంథారంభము నందలి “చోపుదారి వేషకథిి; 

వచన సంభావణలు మొ... విషయములు జూడ నాధునిక రచన 

యని తోచును. రచనాకాలము నళవత్సరముగాం 'బిక్కానంయబడినది. 

అది 1856 కాని 1916 కాని కావచ్చును, రచన చక్క్ళనిచే, 

7౯. కత్తి పిఠా స్యా మి: 

వాల్మీకి నో,_తజుండు, రామస్వామి పుత్రుడు. ఇతని కృతీ 

హరిశ్చం.ద నాటకము (జీవరత్నాకర ము. శాం, మదిరానుు, 1906, 

అ. జె. (చెస్సు, మదరాసు, 19294) ఇం దాస్థాన సంతోషి తెరలోని 

53 
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పాతలను బల్కరించుట్క పాతలు వచనమున సంభాషీంచుటయు. 

గలవు, ఆధునిక రచన యనవచ్చును గౌరన శంకర కవుల ద్యిపదలు 

పద్యములును (గహీం౦ంపంబడినవి, ఈకవి రచనయు: గొంతసరసమైన చే, 

(గ్రంథము తిరువళ్లూరు ఏరరాఘువున కంకితము., 

5: కీర్తిమ ల్ల ప్ప : 

ఇతని కృతి తులాభారమను పుణ్యక (వతీము (వేణుగాన 

ము, వా  మదరాను, 192వ) బూదూడ కేశవాంకితము. ఇందలి 

ముతేదువల ముచ్చటలు (గంథముయెొక్క- యాథునికతీను స్ఫురింప 

జేయును. రచన యొక మోస్తరు. ఇది యక్షగానముగా శీల పాటగాం 

'బెర్కానబడీనది. 

9. కూరపాటి అమర లింగామాతుు(డు : 

ఏపూరి వీరభ(చేశ భక్తుండు. గూడూరి సిద్దలింగయ శిష్యుండు. 
ఇతని పితామహులు అమర లింగయ్య, వీరవు 5 తలిదండ్రులు శరభమ, 

ఇద రావు లింగయ్య. చిన రామలింగయ, వీరయ్య, మల్లయ్య, వీగ్ర 

భ(ద్రయ్య యను వారలితని వితృవ్యులు,  అనుజుండు వీరయ్య. ఇతని 
కతి సార్వతీ కల్యాణము (పాలి పు. భా, డి 1909). 8 ఆశా 

సములు. ఇందు రగడ, నడలు, లఘువులు, అర్థచం దక లు, రచ్చ రేకులు 

మష్టై "రేకులు మొ॥ చేశి రచనలు గలవు, పోతకమను వృత్త తవిశే 

పము గలదు. శెలి చక్కనిచే కాని శివకవి సామాన్యములగు 
ఛందో వ్యాకరణ దోవము లనేకము గలను. 

10. కొత్తూరు రామలింగార్యు(డు: 

నాకనాడు కులజుడ్ము సదాశివ గోత్రజుడు, తలి దండ్రులు 
గోవించాంబ, గంగి రెడ్డి. కట్ మహాభారత నాటకము, (సి, వి, క్లూ 
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బుక్ డిపోవారి ప్రచురణ ముదశరాసు. 1949) ఆడి పర్యము నుండి శల్య 

పర్వము. వటికుగల తొమ్మిది పర్వములు గచాపర్యము (భీమ దుర్యో 

థనుల యుద్ధము ' నిందు గలవు. (అచ్చులో సుమారు తీ00 పుటల 

(గంధము) ఇదంతయు (బదర్శనోద్దిష్టమె యతక్షగానపు “బాణి నున్న 

రచన. ఇందు (పసిద్ధ రాగములలో దరువులు, పద్యములు, కందార్గ 

ములు, ద్విపదలు, సంధి ది(పడలు, సంధి పద్యములు, సంధివచ నములు 

సంభావణ వచనములును గలవు. చోఫుదారి [ససంగములున్న వి. 

రచన (పశ స్త్వమెన చే. 

ll. కోట వేటురాఘవ రెడ్డి: 

నా(పాగికనాకు కులజుయ, అచ్యుతగో తజుండుం తలి దండులు 

సాపమ, వెంకటరెడ్డి. కృతి ధర్నాంగద నాటకము (శ్రీరామానుజ 

విలాస ము. శొ. మదరాసు, 1925) వెంకట పురీశున కంకితేము. రచన 

యాధునిక మని యనిపించుచున్నను సలక్షణము. సరళ మైనది, 

12. కోనూరిగంగాధర్కకని: 

| యజుళశ్ళాఖ. హరితస గో(తుడు. గంగరాజప్యాత్రుడు,. పాప. 

మాంబా పుల్లమ్మ రాజుల పుత్రు(డు, కృతి యొక కురువంజి (పా, లి. 

పు. భాం, డి. నం, 1857) ముక్తి కాంత మనఃకాంత కెజబుక చెప్పుట 

యిందలి వివయము. రచన సరళమెనది, నిర్సష్టముగాదు, 

15. గుడివాటిరావముదాసు; 

కాశపస గో(తుడు. వెంకట రత్న నామాత్య పుత్రుడు, 

రామయ పాతుండు. ఇతని నివాసము వడాలి (కృష్ణా జిం గుడివాడ 

తా) కృతి కాళిందీ విలాసము (ఆం, సా, ప్క సం, 905) నాటకాలం 

"కార కావ్య (పబంధమని చవేర్కొనంబడీనది, కాని భామకలాపపు 
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“బాణీ” నున్నది. రచన యలంతి దోషములు గలదై నను సరసభొవ 

సమృద్ధము. ఇందు పా(తలు * తెరలోకి వచ్చుట, తెర వెళ్ళి వచ్చుట, 

తెరలో నుండియే (పసంగించుటయు. గలదు. సంవాడ సందర్భము 

లందలి వచనములు ముచ్చట లని చేర్కొ_నబడినవి. 

14. గుడి మెట్టరామయ: 

గురునాధ సూరిప్ముతుయ, ఇతని కృతి సత్యభామా కృష్టసంవా 

దము లేక భామా కలాపము (ఆం్మఛేతిహాన పరిశోధక మండలి (పతి 

సం. 18) కృతి (పో త్స్పాహకుండు “బొబ్బిలి నృపాలపాలిత బేశాంత 
రాళ విలసిత గోళవల సా్యాగహోర (పాలకొండ తాలూకా) నివాస 

భూసు రాగ్రోసర దూసికులిన సూరయాభిధాను(డు” (కాండిన్యస 

గో తుండు, సుబ్బమాపద్శనాభుల పుతుండు) ఇదియొక చక్కని 

(వొథి నారస్యములుగల భామా కలాపము. 

19. గురుసిద్దలింగము: 

ఇతని కృతి శ్వీగిరి కురవంజి, (డి, నం, 1856 శివ పార్వతుల 

వివాహకథ యిందు వరి తవు. ఇందలి కురవంజి మాయాశ క్రి. ఇది 

శ్రీ తె లేకున కంకితము. ఇందు నివాళి పదములు, గౌరీ కల్యాణము 

మొ...పద విశేషములు గలవు. రచన సరళ మైనది. నిర్షష్టముగామః* 

జగ . 16. (ఘట్టురామక వి: 

ఇతని కృతి ఎలుకల కళ్లు. (ఆం, సా పం, సం 1518) 

ఎదురుకొండ నరహరి ముదగలది. పార్వతి కొరవంజియె సత్యభామ 

శకెటుక చెప్పుట యిందలీ విషయము, రచన యొక మోస్తరు, ఎదురు 

కొండ శేశ వాకింతేమైన గొల్లకలాప మొకటి (ఆం, సా, ప, 8507) 
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లుతీని రచన కావచ్చును. (పా. లీపు భాం, ఆర్. 172 పట్టాభి 

రామాయణమున దత్క- ర, ఘట్టు వేంకట రామకృష్ణకవి కత్రా లాడి 

రాగ సందర్భ నాటక వేపజాతీయ విధములు సల్పినాండ” నని చెప్పు 

కొనను ఆతడు నీతండు నొక్కే యగుదుశేమోా ! 

1/7. చింతలపల్లి అచ్చిరాజు: 

ఇతండు (పొ. లి. పు భాం, రూపవతీ చత య. గా. కృతీ 

కర్త యని ఆం, వా సూ. లోం గలదు. దాని మూల ప్రతి &. 132: 

చోనిని బట్టి తయా న కాగితపు (బతి ఆర్. 1469, నూూాల(ప్రతి నే 

డేలనో మృగ్యమైనది. అందు (గంథక రృ జేరుండి యుండును. ఆం, వాం 

సూ, కర్పలది చూచి యుందురు. ఆర్. 1469 లో. గర్హపవెరు గాన 

రాదు, కతి నాయకుడైన జన్నియ ముసల భూపతియే యిందలి .- 

కథానాయకుండున్కు అతని మంతివర్గమునం జింతేలపల్లి రామనమంత్రి 

మయొకడు వేర్కొనబడినాయ. లచ్చిరాజతేని తమ్ము డగునేవోూ ! ఈ 

ముసల భూపతి వంశాను చరితమిట్టు పేర్కొనంబడినది : పితా పుత్ర 

క్రమము జన్నియ నరస -- కరియ - సిద్ధ - తిమ్మ - వేమ ముసల 

(1)-పెవచేమ. (భార్య సిరియమాంబ)-ముసల (2) భూపతులు ఈ 

చెండవ ముసల భూపతియె కృతిభ ర. వ్రితేడు గడియంకభీమ్క వడ్డియ 

నళవిభాళ, శలగోల వీరు దాంకండు. ఇందతని భార్యలు బంధు 

మంతి వర్షమును జాలమంది చేరొ-నంబడిరి.. కాని యితే డేయూరి 

(పభువో, ఏపాటి (ప్రభుతో, వనాటివాడొ కెలియుటలేదు. (గ్రంథ 

విషయము :- ముసలభాపతి సపరివారముగా న్వారివెడలి యు త్తం 

ఫినాకీసీ పరీవాపాపొంత వివనమున వేటలాడి పెన్నయహోబలత్షే ల 

మున కేగి యంటశఠగోప జియ్యరు శిష్యుండ్రైన. కిడాంబి రామానుజా 

చార్యుని పుక శ్రయమువెంకట తిరు నెంగ భ రామాచార్యులనువారిలో 
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న్యగజునిచే శంఖచ్మకాంకితుండ్రై స్వామికి గరుడోత్సవము జరిపి పురో 

న్ముఖుడాయెను. అపుడు రూపనతియను వారవనిత యతనిం జూచి 

మోహించినది. అంతనామె విరహవేదన -- చెలికత్తెచే రాయణా 

రము -- నాయకుని సమ్ములి - నాయికా నాయక సమాగమము, 

ఇది తంజావూరు నాటకములలోని యులా (ప్రబంధ ఫక్కినిం డలకించు 

చున్నది. రచన నిర్దుస్టముకాదు గాని సరసముగచే యున్నది. ఇందర్గ 
చందికలు, వలలు, ధవళ శోభినములు, రగడ, కోలాట పాటలు, 

ము... చేళి రచనలు గలవు. 

15. చిగు లేవు కృష్ణమార్యు(డు : 

ఇతని పితృ వితామవాలు (శ్రీనివాసానందాచార్యులు. కృతీ 

పది ని విలానము. (ఆర్. నం. 900) తిరువళ్ళూరు ఏపెరరాఘవసా(మి 

కంకితము. రాయ చౌహాత్తేమబ్లుండను రాజు కూంతురు పద్నినిని 

శ్రీరంగ పతి వివాహమాడుట యిందలి కథ. -ఈపద్నినినే ఒరయూరు 

నాంచారందురు. ఇందలి దరువులు తాళ పధానములు, ఇందు ధనళ 

నోభినములు, కళికలు గలవు, రచనయొక మోస్తరు. 

19. చెన్నయ : 

ఇతని య. గా, కృతి ఉపూ పరిణయము-ళఆర్, 75కి - ఈ 

సంపుటమునం చేల చన్నయ కృత మగు యయాతి చరిత (పబంధ 

గద్యనుండి యితే డాప_స్తంబ సూతుడు, నా_తేయసగో(త్రుడు 

కృపయ ప్పుతుడునని తెలియుచున్నది. ఉపోూపరిణయమునం దాళ 

(పధానములగు దరువులు నొకశండు ేశిరచనలును గలవు. రచన 
య(పెఢము. 
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౭20. చౌదరి రామదాసు : 

కమ్ముకులజుండు. కొలుచునూళ్ళ గోత్రజుండుం (పపితా గుహలు 

వెంకమాంచా ము త్లేనలు. పికొమహులు గంగమాంబ, నాయండు. 

తలి నం(డ్రులు కోనవమూంబా గురువప్పలు. అ|౫జు(డు రాయప్ప. 

ఇతని కృతి రుక్నిణకల్యాణము. (ఆం సా ప క్రి750. ఆర్. 458) 

నరస రచన, సింగీ సింగళ్ళ భుట్టము మనోజ్ఞమైనది. సింగడు కోటి 

నాడించిన పాట చకళాంగా నున్న ది. ఇందర్భ చం[(దికలు, ఏలలు, 

అల్లో నెశేళ్ళు, శోభనము, సువ్వి లాలి, మష్ట్రై మొ... దేశి గేయ 

ములు గలవు. (గ్రంథ మధ్యమున “మారకపురీ శ్రీ, చెన్న రాయా 

థిపా” అను మకుటముతో నాఖ్గుపద్యములు గలవు. 

ప], జిల్లేళ్ళమూడి వెంకటరామామాత్యు(డు : 

ఇతని కృతి జాంబవతీ విలాసము (అం, సొ. ప, కి066) తంగ 

టూరి చెన్న శేశవాంకితము. భామ కలాపము “బాణీని సాగిన 

జాంబవతీ" ప్రణయకథ యిందలి (ప్రధాన విషయము. లది శృంగార 

నాటకమని వేర్కొనంబడినది. ఇందు సదపద్యములు, ద్విపదలు, తాళ 

(పథానములగు దరువులు, ఏలపదములు, సంస్కృతే శ్లోక్షములును 

(కొన్ని అవురము, గీతలనుండి గృహీతీములు) దెనుగు౭ంనం దద్య్యా 

ఖ్యానమును గలవు. (గ్రంథ “మభినయ శఆాస్రుపద్ధతిని” రచించికినని 

యున్నాంయ కవి, రచన సలక్షణము, సరళమున నిది. చక్కని జూతీ 

యర్ గలదె. 

22. జోగరాజు భార్లవకని : 

ంబరాఠరుంని పొతును, సంజమూాం అజ" > 

అభ. ఇనరసాఖ్యులస్త్యతుడు ఇతని కృతి గయోసాఖ్యాన నాటకము. 
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(నిస్టువార్లు (ప్రచురణ, వముదరాస్సు 1954) కృతి (వోత్సాహకుండు "సుద 

చింతకుంట స్రరవాసి కుందూరు శేపాగెడ్డి. ఇందు కన్లాటక హిందూ 

స్తాన్ రాగ తాళములలో దరువులు, జావళ్లు, ద్విపదలు, పద్యములు, 

ఏలలు, కంధభాన్హాలు, సంధి - సంభాషణ వచనములు, పాత పవేశ 

చ్యెపదలు్కు గరువులు, (గంథఛారంభమున ““ద్యారకుని వేషపుకథి తుర 

కములో నానిపసంగము వాడు పాత్రలను బృచ్చించుటయు గలవు, 

రచన యంతపశ_స్తమైనది కాదు. గేయనాట్య (పయోజనోద్దిష్టమెనది. 

ఆధునికక్షృతి యని తోందును. 

ఏల. "శేకుముళ ఏ మృత్యుంజయుడు : 

ఆపస్తంబ నస్మూతుడుు,  వాధూలసగోకుండు. చం చెమ్మ 

సుబ్బాశాస్తుల పెతుండు. లమ్నాంబా కృష్ణా ర్యుల పుత్రుడు. తల 

మంచి (నెట్లూరు తాలూకా) పురవాసి. ఇతనికృతి గారీశంకర విలా 

సము. కుడితిపాశేము (చెల్లూరు తా.) వాసి అల్లూరి ఆదినారాయణ 

కృతి వోత్చాహకుండు. “అలకలదోపు యతుగాని మని దీనికి 

నామాంతరము. శివుని డారుకావన [్రీడలంగూర్చి నారదుని వలనవిని 

గారి యలుక చి తృగించుటయుు, నయ్యవా రమ్మ వారిని. దియ్యా 

రించుటయు నిందలిప్రధానవివమయము. ఇందునర్హ మెట్లు, క ంధార్థములు 

నెక్కువ. రచన చక్క్శానిది, 

ఏ4. తూము సీతారావముదాసు : 

ఆధునికుండని వినికిడి, ఇతని కృతి (శ్రీముద్భుగ వద్లీ తొసారము 

(రాజన్ (సెన్, రాజమండ్రి. ద్వితీయ ముదణ. 1938) ఇది కవిచేతనే 
యతుగానమని వేర్కొనంబడి యున్నను నిందు భగదీత 18 అధ్యా 

యములు నొక్కొక్క టొక్కొక రాశాకము చదాళశె కమునగు కీర్త 
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వగాసాగినది. ఇదియకుగానమగు నెడల యతుగానమిగ “గేయ పబంధ 

సామాని వాచి యనవచ్చును. ఇందలి రచన చక్కనిది. 

౨5, తేరులవురి నారాయణకని : 

శ్రీవచ్చస గో తుండు. కిచ్చయ[పపౌ్యత్రుడు. చలమయ 

పొ( తుండు. మూర్త వం బా "ఛేమయార్వ్యుల సుతుడు. ఇత నికృతి నల 

చరిత నాటకము (చామరాజ (సెస్, మూలై, మదరాను, 10-9-1908) 

తేధలపరి శారి కంకితము. ఇందానొ6స విభాగము విశేసము, రచన 

నలశుణము సరసము నై నది. | 

26. దుర్గ్వరాజు చిదంబరము : 

చార ద్యాజస గో తుండు. ఆశల నియాన్. శాణప్పపాొ(తుయడు. 

డ్ 
న్ ల ల 

జానకీజేవి వెంకట రాముల ప్మతుయ.. రెండుళంోల హరవాసి. 

పెన్షంకే తిరువులార్వ్నుని శష్యుంయు. నొట్టపోళ్ళ "వేంకట తిరమలార్యుడు 

ఏ కొల 
ar 

re Wu 

పద్ (వోత్చాహకుండు. ఇతేని కటి అనినున్ల నాటకము. (శీ .రంగ 
లా 

కా 4 

ఫెంాన ము. శొ., మదరాసు, 193౨0, నెస్తువార్లు, 1955) ఉపానిరుద్దుల 

సివాహకథ యిందు వర్ష్మితము. (గంధారంభమున “ద్యారకునిరాక 

| వో షరి యనియు నిందు న్యవహృతు-డు.) వాసు తురకరమున: 

(బసంగించుట, పా(తేలను బల్క-రించుట, పాడే ప్రవేశహ దరువులు 

తెరదింప్లునుు సంధి - 
రా 

సంభాషణ వచనములు గలవు. రచన 

మూధునిక్ర మెనదని పించును. సలక్షుణము సరసము నదే. 

౨7. "దేవర శ్రీసివాసక పి: 

arg ” అస జ శ ణా 

మాధ్య్యూండు. అశ్యలాయన నూ! తుం. శాశషపన గోత్రం 
యొ 

wi 

శ 

నలిదండులు లత్నుమ, నారాయణమూా రా. ఎరుక మెక పా లెపురి 

94 
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వెంకటరాయుడడు. ఇతని కృతి అనిరుద్ద చరితము లేక ఉపా పరిణ 

యము. (సా. లి. ఫు, భాం, డి. నం. 1968, ఆం. సా. పం 2897, 
8588. అసమ[గములు. ఆం. సా, పు, (పతులలోం గవి పేచేలేదు, 

(పా, లి. ఫు. భాం., (ప్రతిలోం బేరతోపాటు కై విశేషములును తెలి 
సినవి. మూండు (పతులను సరిపోల్సిచూ-చచి యొక (గంథముయొక్క- 

(పత్యంతరములే యని కోనుగొంటిని). ఇది నాటకమని కజేర్కొనంబడీ 

నది. యతు.గాన (ప్రక్రియా (వకృష్ణమెనది. ఇందలి రచన నిరుష్వముగాదు 
గాని కొందణును కొన్నట్లు నీఠసమునుగాదు. కొన్ని కొన్ని పట్టుల 
మిక్కి లీ సరస మెనది. 

బది, నందవరము సింగన: 

బుక్కూపట్టణ నివాసి. ఓబళ మం(తిపౌ[తుండు నారాయణుని 
ప తుండు. ఇతని కృతి పారిజాతము (ది. 1901, 1902). కేంఛభము 

కృష్ణున కంకితేము. (ప్రశ స్తరచన కాదు. అంత (పాచీనమైనదిగాం 

దోంపదు. 

29, నాగాన్యయ అప్పయ : 

ధర్నాఖ్యుని శష్యుండు. ఇతని కృతి చంద శేఖర విజయము 

(ఆం. సా. ప. 1622). శివుని (తిపుర విజయకథ యిందు వ న్రీతేము. 

ఇది నాటక కావ్యమనియు నాటక (ప్రబంధ మనియు. బేర్కొనంబడీ 

నది. ఇందు కం దార్టములు తేటిచు. రచన య పేలవమెనది. 

ఫఏి0, పట్టాభి రామయ్య: 

సూర్యనా రాయణసోముయాజి ఫ్యుత్రుండు, ఇతని కృతి సుందర 

కాండము (ఆం. సా. ప. నం. 181 275. ెెండవచానిలో. గవివేరు 
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కానరాదు. కాని యది 181 & | బత్యంతర మే), ఇందలీ యవళతారి 

కలో తంజావూరు రఘునాధ రాయ రావాయణముళోని * శ్లీకీ నతి 

లలి తాంగ్ త్యాదియగు సద్యముండుట విశేషము. ఇద్ గయ (ప్రబంధ 

మని పెర్కొనబడినది. రచన సలక్షణము, సరమునై నది. 

ఏ1. పొతూరి తిరుపతి : 

నూతక్కి. (గుంటూరు తా.) కరణము. ఆప స్తంజ సూ[త్రుండు? 

(శ్రువత్ససగో[ తుండు. వేరయపా తుండు. అమ్మాయకు నెల్లమాంబకు: 

బుతు(డు. ఇతని కృతి సుందరకాండము (ఆర్. 870) తుమ్మపూడ్ 

(తెనాలి తాలూకా) హనుమంతునకు. శృతి. ఇదియశుగానమని 

సరొ-నంబడక పోయినను నిందు కీ రృనలు, ద్విపద, పద్యములు, 

వచనములును గలను. కవి కథను నాటకీయముగ నడిపించినాండు. 

కాని రచనలో. బట్టుతక్కువ, తప్పులెక్కువ. తుమ్మపూడి హను 

మంతునకుం గృతులగు హానుమద్విజయములేక మై మెరావణ చరిత్ర ఆర్. 

451, ఆర్. 989, డి. 1928, డి. 1929), రామాయణము (ఆం. సా 

ప. 2986) నితని కృతులే కావచ్చును. 

ఏఏఐ, సాల యెంకి బోడిమల్ల భూపాలుడు : 

గురిగింజ గుంట (జి. కడప, తా. రాయచోటి) ప్రురాధిపతి. 

అప్ప భూపతికింపెతుండు. ఎల్లమాం బా బొజ్జమల్ల భూపకులప్ప కండు. 

వతని తమ్ముండొక  అప్పభూపతి గలడు. ఇతని కృతి జానకీపరిణ 

యము (ఆం భేతి హాసపరికోధక నుండలి (పతి నం. కి1, ఆం. నా ప 

వరక్క తం. న. మ, 491-482 ఇందుక ర్త వేరు కనిపింపదు కాని పై 

కతి (పత్యంతరమే యసి గు ర్లించితిని). ఇది అల్లో నేశేళ్ళు, (తొభ 

గులు, రచ్చ రేకులు, తుమ్మ్చైద వదము, ఏలలు, అర్థచండ్రకలు , ఫైవరా 

లా 
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కోభనములు ము... దేశి గీత ప్రబంధము లనేకముగల యశ 

గానము. దోపల్లై కంభము రామభ్య దున కంకితము, 

ఏపి. శ్రపేరుంబూదూరి తిరువెంగళామాత్యుండు : 

యతీంద గో తుండు. రామదాగార్య స్యుతుండు. ప్రతేని కల 

సీబాచల విలాసము. (ఆం భేతిహాస పరిశోధక మండలి - నం. 395; 

49) ఎవరో యక్క సెలైెండిరువురు నసీలాచల క్నే(త్రమును దర్శించి 

కేశ చైవతశముల (పశంస శౌయుట ముందలి (పథాన విషయము. 

ఇది య. గా. (పబంధమని పేర్కొ నంబడినదె. ఇండావ్యాస విభాగము 

గలదు. కి బంథ గర్భ కవితా నైపుణిం _బచర్శించెను. రచన 

చక్క-నిడి. 

ఏ4. పోలుగంటి వెంకట కృష్ణయ్య : 

నరసమాంబా చిట్టయ మంతుల స్మతుయ.. శేశవ గురుని 

శిష్యుడు. ఇని ర్చి శారదకుర వంజి క్షట్లణ &. 1942). కమ్మని 

తోడి వివాహము గూర్చి తలపోయుచున్న మక్షిణి కడకు సరస్వతీ 

కురవంజియైవచ్చి యెబుక చెప్పుట యిండక్ విషయము, రచనయొకే 

సుడి 

పిలి. (ప్రసంగి రంగప్ప : 

ఇతని కృతి రుక్మాంగద. చక్నికే (గం. స మ శే. నం. 

580-81) నాటకమని వేర్కొనంబడినది కాని రచన (పబంధోచితము. 

ఇందు (పౌఢకవిమల్లన రుక్నాంగదచకి(ో పడళ్లిము లెక్కు_వ గ్రహింప 

బడినవి. హారవిలాసము, సృంగార శాకుంచ లము, కాళహస్తీశ్వర 

మాహాత్న్యేము, వాల్మికి చర్మితము విజయ విలాసము మొదలగు 

(మబంధములనుండె (గహింపంబడినవియు! గాన్ని గలవు. 
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36. భృగుబండ్ల లింగకపి : 

పోలనప్పుతుడు. ఇతని కృతి లమ్మణ (పాణరక్షణము.. (టె 
1988) పవని గోపాలస్వామి కంకితము. రచన నిర్దష్టముగాదు. నీరస 

మనది. 

త్రీ7. బేతపూడి పర్మబహ్మకవి : 

_అృవత్పసగ్యోోతుయ. లక్ర్మీనా రాయణామాళ్య పుత్రుండు. 

ఇతని కృతి (శ్రీయాళ  (సిరియాల) నాటకము. ((పచురణ రంగా 

వెంకటరత్న ము, (గ్రంథ వి కేత, బెజవాడ. సం. తెలియదు). భఛటుని 

హిందీ (పసంగము, ప్యాతల తెరద్విపదలు, వచన (ప్రసంగములు: 

(గ్రంథ మధ్యమున సూత ధారుడు సాతలతో సంభాషించుటయు( 

గలవు. రచన సరసమెనది. ఆధునికతా ముదగలది. 

ఏ5. బొడ్డుచర్ల నుబ్బకవి : 
నంద వరీకుడు. కుత్ప్చుసగో తుండు. సుబ్బమాజ్యాలయా 

మాత్యుల పౌత్రుడు. వెంకమాంచా వాచయల పు తుడు. ఇచనికిం 

గృహ్లయ యను పినతేండి; చేర మాంబయను మేన తృ శేషాద్రి, జ్వాలా 

పతి విచ్చమాంబయను ననుజులును గలరు. బండివారి నాగులవర 

మితని నివాసము. మేడవరము సూరావధాని, చింతలపల్లి శివరా 

మయ్య యు నితని గురువులు, ఇత నిక్చృతి లక్షణా పరిణయము (వంకా 

యల కృష్ణ స్వామి అంజు సన్ వారి పచుకణ, వుదరాను. 1915) 

కృతి (వో త్పాహాకులు మేడవరను తిరుమలయ్య, మా ర్మా- పుర వాసి 

దడికమళ్ల వెంకటప్పయ. (గంథవిషయము: కృష్ణునియస్థ్ర మహిమలలో 

నొక తె యగు లక్ష్మణ పెండ్లికథ. నాటకమని వేర్కొనయిడినది. రచన 

సరసమైనది. ఆధునికమైన దనివించును. ఇందు కండార్భములన ల 
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వృ తార్థములును, సంభావణ వచనములును గలవు. ((వక్లోద చరిత్ర, 

మ్యఖైమరి రామాయణ య. గా.ల కర్త మటియొక బొడ్డుచర్హ సుబ్బ 
కవి గలు). 

89. మూళగిరి కవి: 

వావీలపాడు నివాసి. ఇతని కృతి ఉపాపరిణయము. (ఆం, 

సా. ప. 1819) రచన యుక మోస్తరు, ఇందలి దరువులు తా; 

(పథానములు కొద్ది దేశి రచనలు గలవు. 

40. మేరికపూడి కృష్ణ య: 

భారద్యాజస గో తుండు. ఇతని | పకి తామవాుడు వేంకటనారా 

యణ, వితామహూుండు వేరయ ఇతని సోదరులు చెంకయ, రంగయ 

తలి దం[డులు నీతమూంబా లశ్లీ గన్ఫసింహాలు. 'పెదతండ్రీ వెంకట 

నారాయణ. పినతండి రామయ. అ(గజుయ హనుమత్క-ని. ఇతని 

కృతి రంభారావణ సంవాదము (భెరవ ము. శా.” బందరు, 1895) 

ఎవరో  వేపారి కులజులు కృవ రాను, పహానుముంతరాన్సు నాగ 

శ్వర రావు అనువారు కృతి (ప్రోత్సాహకులు. రచన నిర్వుషము. శయ్యా 

లాలిత్వముగలది. ఆధునిక కృతి యనిపించుచున్న ది. 

41. రామకృష్ణా రెడ్డి ; 

భానుపురి నివాసి. ఇతని కృతి తానాచంద్ర విలాసము. 

(వెంక శేశ్వర ము. శా. మదరఠరాను 1914) (గంథారంభముస రంభోర్వ 

కులరాక గలదు. పొత్రల నంభావణలు నచవములోంగూడ నాగిన స 

ఆధునిక రచన యని తోంచును. [ప్రశ స్పకృకిగాదు. 289 
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42. రానులింగదాసు : 

ఇతని కృతి శ్రీనివాస విలాసము (ఆల్. 457 (గ్రంథము 

యొక్క- ెండసమ్మగ్మపతులు కలిసియున్న సంఫుట మిది. (గ్రంథ మథ్య 

మున నొకచూంర్థికలో -- 11 వ యాకు ఛశెండవ (పక్కొను, 29 వ ఆకు 

రెండవ (పక_ను మాత మే కవిపేరు కొన్సించును). శేపూచలేశు(డు 

చంచెతను బెండ్లి యాడిన కథ యిందు వర్ధితేము: (పౌఢబంధము 

తోడి (వబంధోచిత రచన. ఇందు చెంచుల యుదంచేము హృదయం 

గమముగాొ వర్థింపంబడిన ది ఇందు మాధవి పాత్రకు బస క్ గల్లినది. 

శీలి. రామలింగ దాసు: 

పె రామలింగదాసుడు నిణేండు నొ నాకరో కాదో తెలియదు. 

ఇతండు పూరి పట్టణ నివాసి. ఇతని కృతి భాగవతము. (ఆం. సా. 

ప, 4810) కృష్ణజననము బాల్యము, రుక్షి ణో కల్యాణము, నిందు వర్ణ 

సములు. రచన సలతుణమైనది. మిక్కి_ని చక్కూనిది. 

44. రామానుజమ్మ : 

వరయూరు జియ్యరు తిరువడి సంబంధురాలు. ఈమె కృతి 

శ్రీరంగనాథ పంగుణ్యు తరోచ్చవ యక్షగానము. (1927 లో శ 

రామానుజ విలాస ము. శౌ. లో ముదిత మె, కొత్తూరు రంగనాయ 

కమ్ము చేం (బచురితము), దీనికి నంజెరు మాళ్లు చరిత మనియు జేరు. 

ఇది పది నాళ్ళ రంగనాధ స్వామి ఫాల్గుణోత్సవస్తు వేడుకలు ముచ్చ 

టింపయిడిన (గ్రంథము. స్యామిరంగనాంచారితో జెప్పకుండ వరయూరి 

నాంచారి కడ శకేంసట -- నారదుని శైలాటము - రంగనాచారు . 

అలక -- నమా శ్వ్వానారీ _తియ్యారింపు - నాయికా నాయకులకు? 
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దలుపు కడుసంవాదము - తదుపరి సమాగమము మొదలగు విష 

ములు గలను. ఇందు ద్విప దార్టకం దార్జ వృక'ర్భములును, బలుపవిధవ 

పాటలునుగలను. రచన యాధునికమెనదిగాం దో౭చును, రకరకవ 

దోషముల కాకర మో (గంధము. (శవ్యకాన్య ధోరణి హాచు. 

45. రాయవురి చెన్నయార్యు(డు : 

ఆ తేయసగో(తు(డు. తిమ్ముయజ్వ్య పౌ తుండు. వేంగమాం 

గిరిభోట్టుల పృతుండు. వనిపెంట ఫుర నావి. ఇత నిక్చతి మక్కా కథ 

ణము. (ఆం. సా, ప. 2048) కృష్ణా తీరస్ట శ్రీచం దపురాథిష! 

చం(దగుప్తుని తపఃఫలిశముగా నతనిసతి చంద్రిక పార్గతీచేవినే 

వుగా. బడయుట. ఆమెయే యేగంటి మనిక. ఆమె కల్యాణకథ స 

వ్యగిశము. ఇది యీగంటి శే[తకథయె యుండును. రచన చక్కని 

46. లాలా కన్నయ : 

కాయస్ట కులజుండు. కాశ్యపసగో(త్రుశు చెంచుగోని 

దాసు పతుడు. _ తిరుపతి పృరవాసి. కన్నయ్య్వలాలిశని నామ 

తేరము. ఇతని కృతులు :- (1) నుంకరికొండని కధ. ( 4,రావ 

నంద ము. శౌ. మదరాసు, 1906, ఆ డె. (సెస్, మదరాసు, 19. 

1950). నుంకరి కొండకు గొలకలాపములందు సాం| పదాయిక వా 

ఇందు (శ్రీకృ్ణుండే సుంకరి కొడండై నటు గలదు. (గంథమంతేీయు గో 

ఛామకు నుంకరికొండయకు సంవాదముగా నడచినది చివర న్యా 

నిజస్వరాపము జూపును. ఇది తిరుపతి గంగజూతర వినోద క 

శేపమున_౩ె రచింపబడిన నాటకమని కవి యన్నాంయయు. ఇం 

భామ సలతుణమైెనడి కాకపోయినను రచన సరసమైనదే. హో 

(పకృష్టముగ నున్న డి. ఛావలో విలక్షణత గలదు. భావములః 



ద్వితీయభాగము 433 

నిరసత్వము నున్నది. ఇందలి యుస్హూపదములు, “నీవు చీటీ రవికె గుడ్డి 

మొదలగు (ప యోగములనుబట్ట యిది యాధునికరచన యనవచ్చును. 

నరువులలోం దిరుపతి నరహరి ముద్ర గలదు. (2) శ్రీవెంక శుశ్ళర 

పదా శ్రవలి సరిణయనాటకము, (ఎస్, వి. ఎన్. (వెస్, తిరుపతి, 1909). 

పతతి పోత్సాహకుండు తిరుపతి నివాసి జగన్నాధసింగు కొడుకు 

నులనీ రాంసింగు. ఇది మయొదురాత్రుల కథ/" వింగడింప బడినది. 

ఇందు గం థారంభమున ల విఘ్నేశ్వర వేషం "రాక ౧ తెర ద్విపద, 

తెర వెడలు దరువు, పృచ్చక వాక్యములు, కంద సీసార్గములు, సంధి 

వచనములతో పాటు సంభాషణవచనములును గలవు. రచన యాధు 

నికమెనదని చెప్పవచ్చును. తపూ లధికముగాని కొంతకుం గొంత 

'సారస్యము లేకపోలేదు. 

47. లింగన : 

వావిలిపాటి నివాసి వెలమకన్ని కులజుడ్ను _ చెన్నయ 

పొతుశు. రామార్యుని పుత్రుండు, ఇత నికృతి వావిలిపాటి కొరవంజి 

నాటకము. (అడయారు ది. స. (గంథాలయ్రతి జి. నం. 74874) 

పుత్ర కామేష్టి చేయుచున్న దశరథుని సతులకడకు శివుం డెజుకతేయె 

పోయి వారికి సంతొనముగూర్చి యెజుక చెప్పుట యిందలి విషయము. 

రచన పేలనమైనది. 

45. లోశేరావు సోమన : 

ఇతని బలభద్ర విజయ ద్విపద కావ్యము | నం. స. మః శ్రే 

= సం క్రీ06) నుండి. యితండు లక్ష్మణ దేపీక ల్యాణము, శుక్షరంభొ 

_ సంవాదమునను రెండు యవుశానములను రచించినట్లు "తెలియుచున్నది. 

కాని (గంధము లలభ్యములు. 

ర్ం 
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49. వాలె కోటయ్య న 

బుచ్చయాపా తుండు. తీంగమాంచా రాచయ్యల పృతుయ. 

నాగ లింగయ్య, "చెన్న మలయ, ముసలయ్య అను వారల కరనుజుయు, 

మహాబేవికి సోదరుండు. వీబివేట ఘుంటామకస్థిత మహా చేవర శిష్యుంయు. 

పచ్చకాంత భగిస్యూతుడును తోట వరబోధ కక్తివాసీయునై న 
మంచికంటి నాగలింగయ్య కృతి (పో త్ప్చాహాకు(డు. కృతి చిజుతొండ 

భకకథానిధానము ( ఆర్. నం. 497). కథ (ప్రసిద్ధము. బసవ పతా 

ణో కము. ఇందు శివకవి కృతీసహాజములె న దోషములు గలవుగాని 

యక, డక్కడ రచన సరసముగనె యున్నది. (ఇది తెలంగాణము 

నగు జెందినకృటియని తోచును.) 

50. వాసిలి సుబ్బయ : 

విశ్వ బాహ్ళ్మణుండు. పీరబహ్మూఖ్యునిపాత్రుండు. కావాలా 

వేమయాచార్యుల ఫ్మతుండు. అరికట్ట సోమయావార్యుని శిష్యుడు. 

ఇత నిక్షృతి రాజయోగసార నాటకము ( వంకాయలకృృష్ణు స్వామి సెట్టి 

(పచురణ, మదరాసు నం. 1910 శాయోలు ) ఇందలి విషయము 

కకీల దేవ హూతీ సంవాదము. తాళి రకము, భాగవతము నుండి 

(గహీంపంబడినది. రచన(వశ సృమెనదికాదు. ఆధునిక మనివించు 

చున్నది. కృతి మహివులూరి వేణుగోపాలున కంకీలేము. 

51. వీరభద కప : 
“ మురకాణ భూమోథశ వరలబ్ది కవి తాదురంధరుల డలు, 

అతని తలిదండులు కాళమాంబా లింగనాఖ్యులు. కవి పితొామహుయి 

పీలకంఠయ "దేఏకీ రానలు రచించినాండంట, కవి ముతత (వెను 
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తెనియను. ) కన్న స్స చరితమనుకావ్వమును సంతరించెనంట, ఇతని 

సృతి నిమంతినీ చరితము (డి. 1960). కృతి(పేరకుడు (గంథక ర్త రకు 

మనమావు కొడుకు, నాకాంబికా వల భుయనై న శాంతయ. కృతిపతి 

ఆరణీపురము చంప కేశ్వరస్వామి. (గంథవిషయము సోమవార [వత 

మాహోచ్నే ఫ్రకధ. (పదర్శనోప యోగి కాకున్న ను రచన చాల చక్క-నిది. 

ఏబై, ఏరభ్మద కమ : 

వతనికృతి నివవాగవతము (ఆర్. 800. శేటలాగులో నితని 

చేరు గు ర్తింపంబడలేదు ). ఇందు కవిచెం (బౌదర్హి లత్ము బేశ్వర స్వామి 

వెల్లపూడి మళ్లేశ్వరస్వామి, మా లెకొౌండ నృసింహాస్యామియు స్మ్మరింపం 

బడిరి.  [గంథవివషయము :- విపలబ్దయగు పార్వతిక డకుం గొరవంజి 

వచ్చుట - సింగి సింగళ్ళసంవాదము - శివపార్వతుల సమాగము -- 

నారదుడో క దివ్యకదంబ పుష్పము నర్పింపంగా శిన్రుండది పార్వతికిచ్చుట 

గంగ చెలిక త్తే యా సంగతి నామెకుందెల్పుట మొ! ఈ్ళగంథము 

కొరవంజయని చేరొ_నంబడినది. భామకలాపపుఫక్కి యెక్కువగా. 

గలది. ఇది శివకథ యగుటచే సఖపాత పేర మాధవికి బదులు శాంభవి 

యెనది. రచన బాగులేకపోలదు. 

॥ ౯దాస్తు . ఏపి. వుక్షదాసు : 

ఇతండు శ్రేమందానంద శె లవాసియెన (శ్రీచందమౌాళి. సద్దు 

రుని శిష్యుండు. కవల జేవహూతి నాటకమును రచించిన తిరునగరి 

Deen నాతని శిష్యు(జే ) గోేలిపుర వాసి. ఇత నికృతి పంచ 

పాండవులనాటకము (అ. డై. గైస్, మదరాసు, 1928 ) | గంధముైై 

విరాటపర్యమనియు, భీమ సేనవిలాసమనియు గీచకునివధమని యు ముది 

తముయున్నది. కాని (గ్రంథకర్త షలుతొవులం బంచపాండవుల నాటక 
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మనియే వేర్కొనినాంయ, ఇది యవమగానమనియుం [బబంధమనియు 

'బేర్కూనబడినది. ఇందలి విషయము విరాటపర్వ కథయందు థీము;డ 

కీచకుని ద్రుంతునని (్చౌపది కభయమిచ్చువజకును గలదు. ఇంద 
ద్యార పాలకునిచెం బృచ్చింపంబడి పాకేలు సవిషయమును చెప్పుక 

గలదు. సంవాదశే లియెక్కువ. రచన దోపషభూయిష్టమెనది. ఆభునిః 

కృతిగాం దోచును. ఇందు కురుమూర్శివారి పలుమజు స్నరింపం బీ 

నాడు. ఇది తెలంగాణకు. జెందినది కానవచ్చును. 

54. వెంకటదాసు : 

గంగ రాజేంద్రపుర వాసి. వైవ్యవుంయ. సింగరదాస పాత్రుడు. 

నారాయణాంబా గోవిందదానుల ప్పుతుశు. ఇతనికృృతి ధర్మాంగడ 

నాటకము. (ఆర్. 1868 ). ఇందలి చోఛ్లారికధ, మం[త్రసానిపాక, 

తెర ద్విపదలు మొదలగు వాని యునికినిబట్రి చూడనిది 19 శ.రచనగా? 

దోంయను. రచన య[పెఢమెైనది. 

ఏవ. వెంకటదాసు : 

ఇత నికృతి కోటగిరి లేక మోటప్ప్తురి ధర్మాంగద చర్మిత. (నుబ 

హ్నృమణ్యవిలాస ము. శా, వుదరాను, 1917, చందా నారాయణ శేన్టీ 

సికిం చా బాదు, 1952. మూోాం౭ద జేరొ_నణుడిన వెంకట దాసకృతి వేజు, 

ఇదివేు, ఆకవులే వేర్వేరు.) ఇందు |[గంథారంభమున రంభోర్వశుల 
నాక చెప్పంబడినది. ద్యారపాలకుని పృచ్చలు, పాత్రల స్వవిమయో 

ట నము, తెరవెడలు కీర్తనలు, నరువులలో కోటగిరీశ, పెద్దఫురీశ, 
నింజగిడి నాకసింహా ముదలు గలవు, రచన మయూథునిక్షమైనదని యని 
9 

వింయచున్న దె, అతి వేలవమెనది. 
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ఏర. వెంకటదాసు : 

మోద బేర్కొనండిన వెంళటవాసులు నితండును వేశ్వేఅయి 

యుందుకేవూ ; ఇతని కతి గొల్ల కలాపము (ఆర్. 457) ఇందు 

గొల్లభామ సము దమధన కథ నాఖ్యానించుట (పధాన విషయము. 

రచన యొక్కి-౦త చక్కనిచే. ఇందు బొండకిల్లీ రామలింగ సఖుడు 

(దేవుఃడు) వేర్కొనంబడినాండు. 

57. వేంకటపతి కని : 

నవ (నర) సింవాపురి కరణము. ఇతనికృతి కాళింగ (కాళీయ) 

మర్షనము. (డి. 1847. 45, అ. డై. పెన్ మదరాసు 1925, 29). 
తిరునని క్కేణి పార్థసారధి కంకితము. ఇందు దరువులు తాళ (పథాన 

ములు కతిపయ దేశి రచనలు గలను. ఒక్కింత [(పాచీనమైనదిగాం 
దోంచును. 

ఏఏ వేంకటసూంరి : 

ఇతడు నారాయణసూరి పుత్రుడు. కంతేకంశు నితని “నారి 

విశేషములు తెలియవచ్చుటలేదు. ఇతనికృతి “గరుడాచల. విలా 

సంబు నృసింహనాటకంబు ’ (ఆర్. 1571) (ప్రసిద్ధమైన చెంచుల క a 

కథ యిందు వితము వర్టనాబవుళమయ్యు సంవాద శై లీ ప్రచురము 

రచనయొక మోస్తరు. 

59. వెంకటాది : 

శ్రీవత్ససగో(త్రుండు వైప్వవుడు. ఎక్కోజమంత్రికి. బ్యాతుండు. 
తివ్యూజికి బ్యుతుండు. ఇతనికృృతి సుభ్యదావివాహము (శి. 1967 ) 

ఇందలి దరువులును డాళపథానముోే. రచనయొక మో సృము. 
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60. వెలువలి పెద్ద యామాత్యుండు : 

ఇతనికృతి భద కాళీకల్యాణము. ( డి 1918). ఇందు ముర 

మళ్ళ ఫృరమునవెలసిన భదశాలీ వీశేశులపరముగా? ఛార్యతీపర మేశ్వ 
ర్న చ రు 

నుల కల్యాణకథ వ చ్రీతమైెనడి, . ఇందలి దరువులు తాళ(పభధాన 

ములు. భావ [గాంఖిక మేగాని నిగుష్టముగాదు. రచన పేలవ మెనడ్క 

61. శేసాచలదాను(డు: 

కృహ్ణ్వరాయసురి కృహ్ణాపట్టణము నివాసి, బోధాయన శేఖర 

సూ తుండు. ఛారద్యాజసగోం్యతుంయు. "శేషము రఘునాధార్యుని (కం 

శకేఖరమహీీపాల చరి(తే అబంధకర్శ యితేండగునా ?) పుతుండే స 

రు వేంగనార్యు. డీతని గురువు. ఇతని కృతి నొల్లకథ (సము[దముథన 

వునువేర 1906 లో మదరాసు మురహరి ము. శా, లో మ్ముదిణేము) 

అనలా గొౌల్లక లాపము, చల్దనమ్మువచ్చిన గొల్లభామ సము[దముథన 

కధ నాఖ్యానించుట యిందలి (పథాన విషయము, ఇందు సుంకరి 

కొండయకు బదులు (శ్రీకృష్ణుండే గొల్ల భామను బట్టవ చచ్చును. వది 

నాటకమని పేరొ_నయబడినది. రచన యొక మో స్తరు. 

62. శేసాంబ : 

ఈమె నిబానము కర్నూ లుజిల్తా కోయిలకుంట "తాయాశకా 

నందివాటి (గామము. ఈమె కానాలవారి యాడుపడుచు. కానాల 

రంగయగారి పృ తపంచకమునం గనిష్టుంయు నాశ్య్వలాయన సూ తుండు, 

వసిషఘ్టసనగో_ తుయ, నందవరీకియు నగు మల్హయగారికి దత్తప్పు తుండైన 
రామస్యాను యామె తండి, క క్ల నిట్లు రప్పయ్యగారి పు(తి రంగ 

మాంబ. ఈమె తన కమ్ముకు శవయ్య (పోశ్పాహమున మి(ే 
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సంచాపరిణయ నాటకమును (1919 లో అనంతపురము చాలభారతీ 

ము(దాలయము ముదితేము) నందిపాటి కృష్ణముదతో రచించినది. 
మ్ముతవింద (శ్రీకృష్ణుని యష్టమహిషులలో నొకతె. భాగవతమున 

నస్థిపం౩రముగానున్న యామె పరిణయకథను నపూర్ణపా(తే చి త్రణము 

తోడను, సరస సంభాహణలతోడను సన్ని వేశములతోడను మాంస 
అముగా6 దిర్హి నునోజ్ఞి నాటక ఫక్కి-కను రచించినది శేసాంబ. (గంథా 

కంభమున' జోపుశారి మొదలు ముఖ్యపా(తే లన్ని టికిని _బావేశిక 

(ధువా గానముతోడనే రంగ పస క్షి, తరంగములనువేర నున్న తాళ 
౩తు లిందలి రచనావి శేష ములలో నొకటి. ఇది యాధునిక కృతియై 

యుండును. 

63. శ్రిరామవు తి : 

ఈమె తనవేరు చెప్పుట కిష్టపడక తండి వేరు చెప్పినది. కాని 

తేండ్రిది కౌశికగనో త మనియు వనడి శౌనక నోోతమనియు. జెప్పి 

నకి. ఈమె తల్లీ విశాలాతుమ్మ. ఈమె కృతి సీమంతిసీ చర్మిగము. 

(1907 లో మదరాసు శ్రీ) రాజరా జేశ్యరీని శేశన ము. కౌ. యందు 

ము దిచేము) సోమ వార మాహాత్న్యకథ యిందలి ముతివృ త్తోము. 

రచన కడు చక్కనిది. ఇందలి దరువులు కౌళ(పఛానములు “ఓడం” 

అను రచనా విశేష మొకటి యిందుగలదు. 

64. సిద్ధనగౌడు : 

ఇతండు త్యటకల్లు (గుత్తి తాలూకా, అనంణేభురము జి. ) 
™ వలె రు 

నివాసి. ఇతని తలిదండులు గౌరి, సింగన. ఇతని కృతి సారంగధర 

చరిేము ((పచుకణ, ఎన్. వి. గోపాల్ అండు కొ వుదరాసు, 

1935, 1949). ఇది నాటకమని వెర్కొనంబడినది. ఇందు (గంధా 

న్ా మై ల 
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రంభమునం గథానంగహా దిగపదయు. జోపుడారి రాశ్రయుణగలవు, 

రచన యొక మోస్తరు. 

65. సూర్యనారాయణశాస్త్రి సుత : 
ఈమె పేశేమో తేలియదు. ఈమె కృతి శుక్ర చరితము. 

(దీన్నివాత పతి యొకటి తె. 20 - 12 - 1900 న చాయం బడినది. 

[తీ నేదునూరి గంగాధరం గారు తూ. గో. జిల్లా చొప్పుల్ల (గామ 

వాస్తవ్యులైన (శ్రీ వాడ్రేవు శేవగిరిరాయకవి గారినుండి సంపాదించి 
చయతో నాకొసంగిరి. ఆకవిగారు దీనినెవరోపాడలా (నాసికొనిరంట ) 

ఇది సరివొల్లాపాట (చేట ) వేణుగోపాలున కంకితము. జనక మహో 

రాజునకు. (_బజ్ఞాంగన యం దాంచరంగిక యజ ఫలముగా ము క్కి కాండే 

పృష్టుటయు నామెకు (శ్రిశుకునితో వివావా మగుటుయు నింవళ్ వివ 

యము. రచన యొకమోా_స్పరు. ఇందలి సాంశేతికసంవిధానము సవం 

జసముగ నున్నది. 

కర్తృత్వము తేలని యక్షగానములు 
1. అంబా సివాహము: : 

(ఆం. సా, ప. సం. 253 ). పార్వతీ వివాహాముందు వర్మితోము. 

ఇది కొరవంజి నాటకమని వేర్కొనంుడినది. ఇందుళివ్రుఐడే కొరవంజి 
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వరహోోత్క్యయగు నాన్యం నిని సముదాయింభల బోవును. (బ్రహ్మ య 
వా ల లో సింగడగును, కం “ దాసానసంతిొప్ *? వాడే గలదు. రచన 

యమొకింతశ చక్ర నిడే. 

ఐ. అలమేలు మంగా ఏలా | 
వో || | a | చొ "8. లో జ్ | చి (డి 1895, తిరుపతి (క్రీ వెంక పశ్య (వాచ్య పరిక ధనాలయ చి 

మున నొక (పతిగలదు. నం. 7100 కద్ నంకటాచలపతి చేవున న్స 
కంకి ము. కృత పరకుండు మూళ్ళగ le మంతి, ఆల నియోగి, 

భారద్యాజస గి నో తుండు, నాప స్పంబసూ[(తుయనై న తేజమం|తి క్రు 

స్రురు ఇ రలు. అం దక్కాంబకు రామమం( తీయు నుబ్బాంబకు 

'వెంకటరాయండు, మూళ్ళగిరి మం్యత్రియుం బుతులు. -ఈ మూళ్ళ 

గిరయే శిరి _ైరకుడు. వతయ కవిని 3 నత్సర (గాసవాస ల 

నూజు నరహోలు జోను సెల్వలునిచ్చి సత్క-రించానంట, మరాళ్ళ గిది 

మం|జికి సుబ్బమయను భార్యయు, గ్రీనివానుండను పుకు కును గలరు. 

ఇతనియింటికేరు బండి బంటి, బద్ది - -ఈమూండిట నొకటి కాందగును, 

'తెజమంతి వెంల్పాగ గండ పురము nd స్ఫ నాయి యుత త్మ (గంథ మున 

గామగిరి శామేశ్యర్ జీవుల స్పృలంపంటబజనాలయ ఘం . అలమేలు మంగకు 

లశ్షీ స బెవికిని సవ 'తివుచ్చర మిందు నన్చితము, రచన బిగితక్కువ. 

(తం సమ కే. నం 478) చంచ్రభాను చరిత, విజయ 
వీలాసము మొదలగు (ప్రబంధములనుండీ్ పద్యము ములు ౨ (వాంపయజి నవి. 

4. ఎజుకల వేష కథ 

(డి . 1889. లా 41 ) ఇందు విరహిణియగు సత్యభామ "కున్ కత 

యెబుకి చె చెప్పుట. సింగితో వింగని సంవాదమును గలవు. = ఎటుక 

56. 
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"దేనరల పట్టికలో గాక (పలక ముం గలిదిండి భోగలీింగండు వూల 

యా హో 
న జ లలో 

ఇయ అ a 

పొ పంకజ న్మేతు౮సను స్తృరింవలుడిరి. రచన చక ్క-ని దే. 
1 తీ 

క్ 
శీ 

ఫ్, కళఠ్వచర్మితము : 

(ఆర్. 1625 04 కణు౮కు రివభ మ్మ సుయ, తివభక్ను ల నలవి, 

జ్ 

గానిషను లుండమప్రు, ఇం_దోకే నేంచాదులనై న శేపింపం గలరని చెప్పుట, 

(గ్రంథ పరమార్థము రచన య్శపెథమైనది.  అదియుక మాదిరి 

యాస “లది. అజనము కొంచె ముపయు క్ష మెనది. 

6. కురవండి : 

(డి. 154) కుండిన ప వో-పాలాంకితము, సరస్వతి యెజు 
0 

కత యె రుక్టణ శుక చప్పూట  యిందలి విషయము. 
సింగి పింగళ 

సంభాషణయు. గలదు, సింగయు కోతి నాడించిన  పాటయు, నాను 

రాళ అ న 
[4 జో > 

| Dp 

వాలకము నక్షితమెన యొక “సునలా ( సువా(ల) కసదయు” 
అక” పు ) స 1 

విశేషములు, రచన దుష్టము బేలవము నైైనది. 

7. కొరిమెల్ల కురవంజి : 

(ఆర్ 978). ఇందలి విషయము ప్రియ నిరీక్షణమున, సపత్న 

వ్యసన నముననున్న సత్యభామకడ శెబుకతేనచ్చి స్వజాతివృత్తేము, 
నంగ 

సాము(దికాదికము నుప సన్యసించుట - చివర సింగ. సింగల (పసం 

మున్నది. 

8. కృష్ణ కథ: 
(డు, 1860 — 62) ఇందలి విషయములు: వ ౧నర్

మసచివుండగు 

స థ వునిత్లో, 6 ( న్లూధవితో ) గ సముడు. త్ర నయ
న తార. వివాహా” ఛ్ 
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నంణెవ న్న ీ3ెంచుట - అమమ పంపుట రాహేలు - వ్యషస్తుాజారి ౨వ అతి ములు ము ఎం మ టో 

,O™ చా రాగ గంటి కొంచ చయుషంాంం సుం ఉక క్ం-నుకు జాలా 

pune స గ్ శ నానా గ్ ౨ జ జం గా ఇ | రాభమవ్రు హాస్య సంగం ముః నన మౌన చా క్ చపల “C౫ 

జము. రచన యుొకొవిధిముగా స ననమునదే. సు 1861 (ప ముకి 

లో టల ఆ {t / ఖా వ్వా కల్ ఇ”, ఇ జ > పోరా > 

పటైముం నన్న ద్ ఇ ఆం జె “యో ఎదు నహ (3. ఆ 3 4 నరు 

గ్ జో రా! వో = జు" నా ఆరా త లా A 

నొంవరు పకరాగంమోద ్ఞాగాప్పుండడని ప త్నకం రాగాలు పాడి 
Ce 

NT రాన ఆం SN a 00 
వినువ్ర సాయ ఈసంగి ఆ మగ్ సా దిక్త (వాయ'ండుదె. 

జక 

న్ గ్గ న్నే tt రైన్ ON గ్ర 
— 

(4 1559 ). దేవకి పారిస్నొబులు మంత్రసాని చిలిపింపవల 

టి క ర అ క శ్ యా వా Sy 

త __ —"ాం ఇ BE స ఇ న్ు వా టో వ అ స REN గా రద లా ష్ 1 మం న న ననుట, ఆమెనా వెప్పంఎదిసేేదు... పృరుసునచ్చును - ఇవయి 
వ నంట hn న సగ 

సిం యుములటు. సొ? Haag ba - ౧ Ne 

an ఆ (౧ ను oN Ton వవ 
(ఈ, "ఆ కం 50061. పరమై “ధి పూనె న లం అ co) య 

గ” నాతని ల్ ఇ” గ్ 

ములు “ జుబుక మొదలై నుప్ “దన్న! (వాయంజబడె యున్న ౫. కాని 

Fi yc ene 
యించెఇవుర్ [క పష సము, (వై ముష౦ంము a నందం స్నా ముగు కే రురాకా 

ప వెవ ము దను ni కస్ట వూ టం మత దూ వు గాక్ట N కా 

'ఠాపమునకు సంబంథించినమ్ అవు ందా। వేయబుర నమిువంటి కలాపమునకు సంబంథించినపి ౫ లఅవ్వుః | శ 

| జ కూ. [1 అ ఓ ఆ 
. క _ అట ఎ మ అ ఇ అ డత ల్ దరి టీ 

సర భాములు స్పృరింపంబలరె ) “ఆగని DE "పపము పెట్ట యుత్తుగడల Sa 

. [ఇ ల వ = . ల అద ఎ 

పెచామేవమమును ధోనిని డాం. పాప రాఖఫా రుకిణులకి ౯/౫ మును 

కూసు?ండగా నారము-సన పారి తొమును బట్టుకొని వచ్చుటయు, సుక ఎ ప వై 

భామాగమసన సూచనయు( సలవు కవితే ముకింత సరసమనచే, 

CO ms Re 

తీమ్మనాదుల సా సములు $8 స్నా (గబాంజం ఒఅడెషపిం 
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]l. కృష్ణ సంబంధి కథ : 

> ; / Ar ౧: ఐం ఈల రా 
చా ల్ 

న న ఆ ws కా గా ల అ ల! ప, వ్ ఇ a ఉం లో గా లా లా ఇ 
"టి FEN చో ళ్ నా . లీ వ శ కల 3J డ్ a “ ర సు పే ™ ou ) వ్ }» ముమంయకుహుు జ 

హై 

యానం ముల యు ల LL మా చ వ ఉనన్ వ. వ IE +. (కా వు శత ౫ వ ఇల ఖ్ అం క్ క యా (పు. ఆనటం DONS చ యుప మొతము నన సుమ: ఆం వ పురా వున పాను రసం 
ఎ wy మనా ్న ॥ - - Or hl 

దా జ్ ఆజ ననా. 

ఖా అతా "ఇం ఇ ప చ ణో _ జు లై రజ”. వ్ స రై అపా న య చ అ 
ru mh 173 | ధా 3 UY) న) 3 గ - N ము నుం ని పై ఈ లి ర్ చ \ © లోడి ఇ న డ్ ద్ర > ౫) ను 

గ్ (a) చ్! న్ (_ రై శిరా 
— జ శ్ oa వన మ్ లో 

క గ శ్ అజా శా. క్ జా వ ఖు ఖం ఎల ” ” లో 
ఎన మెము PA M3 గానం పను చొ యువ ను మూక ము. వర 

మై - న ౦ 0 ప న Tr a ౧ మ చా ల aR టే 9 నీ Nk ఇ) సం మల (» 

rae) ah 
లుగ . స శో లా గ. వ ఇఒ ల ఇ శా న - షి ఇ ల్ న లో ల LY po మ 

నాం గంత ససింగయు నిమచును. రచన యప; ము. ba 

12. గొల్లభామ పదము : 

ఇ న. ల ఎ పాగా Fa MR i aN' వశ a | కారం సాం ఘు 2115). ఈ(గ్నంధి ముని యతుపల చొంచ, 

కన్ను గొలకేలాపములతోని అం నా. చ. కిర్|5 ము, ) యక్క. 
Ca) 

డా ఇ Ra) eal 
౯ ల ల 

చ ను జ్ _ క్ష ల ళ్ కూ ఇ a జస ఖు టా on బు వయ. లో ఆడని గాడే వంకే స- అ 7-5 (ఎదిిమును సుంషకుత మెను u ఎత ము, 

శ. వ. [| డు భ్ గన ల A స్య a తో యా వారి - నా అం అం సమోాం రం ౧౫ - రామెకేలు, భమూయాది సోొడయు సంప 
ల _ 

ళా న జు కవ " జర ఇ య క శ షాది చొట a) వే న - ఉం నంిజనవతము ( తూడూ కేం ము చేశ. ఏొక గగెలకభాంకుము 
' m7 

a IN జో aT అలై చై ఇ ౮ దె ఒర అజ దా = ళం కా ల చెందిన గ గ్రాలు 9] ం శ్రీ HON RN ) ORE) సం క్ ౨౨౦ నదె గ లా క్ 

వైనవషు ఇ రద తాలం యుగ 39 మో " ఎన్నో ఇ” ఇ” ఇ!” గాం య్ య ॥ I & రె శవ ఇ! (Lo: 300 

Cal జ వ జ జ్ తానా: లో 1 క్ ల గ ౯ ల ఈ దమ ముకు పముపె నంపవా- నాశ య్నయను వెప గలదు, యవ ది 

DERE రథ సంకలన కర యయుంాసను. 

: ఎ = ల? ఎన 
శా, ఖు బు యమ్ టో వ ని తం న్. రు శా (అం నా ప, ౨515) ఇందును నెనపోూాడి చంచనొలంవాిప వ 

జర ఇం క! ఇ al ఎ గ్లో Rs ఇ ఇల్ వవ ఇ భ్ ఇం ఇ wh టు! వె 1 అం హరా గల జ హు 2 1 వం న్ యాన వి గు దు ఇ వ 0౫, 
చా 
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14. గొలవష కథ: 
రం 

(&. 1875, 18706). ఉందు యువి వృులభో ము నలు నాడ! 

గానరావు. గొల్లల తెగలు కూ లను ర్యాన బ్కు బదులు మొనను 

నని ముంత విషయములు, సము న మథ స పథ, సుంకరి 5ొం 

సిథయు లేవు. పెట్టదు క గొబ్పభాను వేషము షత. గొంగపోలిక 
జ" ఇజం వా వా ఇం (| ప లా ల్, డ్ 

సట గా ఫళ్శ్యయ ముగా నిడి భిన్న వం. 
Tal 

15. గోకర్దేశ్వర విలాసము: 
ఓర 

(| సరా సొ షం 1851) 

తోము. ఇంవలి విషయము :-- ఆంధ బేశమునం గృోస్తాతరమున. గోన 
ళ్ క. నా బు ఇ ఇ. స జ. శా - స్నా ఇ” జ re ల్ 

(టె ముస చారుకశానన. ముునుపతల్ప లుం కప్పు గాలు మును క్ యను 

ల ణే గో బు "స్నో వ ఖు" _ వ ం “తౌ ల్, వ య్ 

భవము పునమప పలక. సప్పముచెయు చున్నారని నారదుని. కోపు 
లో గలే మలా 

_ [ag క 

హా న ఒం నా ర GE జుం ల శ నికిం చెట్టును, అతంకు వస మతు యచటికిం బౌవును. ఆతను 
దాం క. ల 

గోస్” a జ శ్వా జ మం వ య. ఇ” [క స టబు అలో స్య స క జో ర 

Na ఎ అవవ సహన మెతె ముగ వచ్చినందులషు నానవుననప చాయం 
షా Ta 

జో 
టకా న ల మ జ J _ _ చ నౌ ల ల ~~ ల | య / శా శ శ అ ఆ 

వసాంగ వలు ప ముచెంన వెపిబుచ్చిరి. నావను పంచె ఉవుని శావిపు 

జ రా యై . గ జ మ లో లో జ ఇల వ జ 
యము నివెడించును. సవముషుగె UN థి భెగము ఏ ె జివనడినడ.. కంవనతి 

ఆ న ” . జు 
గ బటు జు ద a ఆన : క యజ ‘ హా లా han య ఇ ఖ్ వచన సలత్షుకాము, సరఖమవము నె నస, ఇది నలైన సంలానాకుస వును 

ఎ ర్త 

16. చం[ద శెఖశర విలాసము : 
= (౫ - -_ " తా న. న్్ Cr న . జు వా ఇ శూ " వా 

( ధగ Oe స a చి కి పు! De రి | () }e క లై ర PU వీ యై గ! నా ర a Cae ము of 

అ. క. టె జ నావ శ ఇక 

యుస్నద. ఆయస్రానధాన యనువడ& షెవి ఒజమవనామ మై యుండును, 

లీ గారెల + పా వ ఇ నం ర షా ణే జల్ల వనం హ్ *. నాదు: డదొకి వొచి వాంతి ముం సంగా శసామలపషు సవటిక యము 
లో 

గల్పించుట ముంగిలి (పథాన విషయము ఆ వమ్మాట ని సాంసుకుమున 
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జ్ 

~ చా త లో రా 7 ॥ = | మొ నాదినం౧ బిలివించుటయు౧ ఇ దుప పుదతాయ్ ఆన్స్ 
శె ల _ (a) ళం ౪ క ఖే రా డన అ ఇ ' అ శీ న | : వొ ఓ చ= శ "ఖ్ నౌక నచనా నవిశెవము (నఈ న16 (కంద. కెటలాగాసలో విషుకేము ) 

> 
ఇ లో Pal జ్య బాకా. Ce జు ఇ ల్. వ్వ ల ”అవుః = మొుక్ తపులచెపుష కందు ౨౮ బు. మూడున 

ట్ ణ్ ఇ ల్ల ము - ఇ వ ర { ఆ we ఇ జ్ న wl జు. జు వనునాట (ప్రసంగములు నున్నవి, ఇది తంబావూ3ప మండలమున 
వ్ 

శ 

3 

మట _ art ౮ న వ వష జుకంన చననగా వొలంచును ఇందుల దాళ్ళ పాప వొడి సంక న నల పస 

వచ్చినది. 

కే /. జలద 3 

(డి 1651-2. కటలాగులో సౌండును (ఎ కేక గ్రోంభములుగా 
నుదాహవంప6. ఎత్నవి, కాని శెండిట. భేదము స్వల్పము, _ శెండిట 

జందపువు ఆహమాకి, తెరువ భూతు న్యాముల ము(దలున్నవి). సుని 

గోపికావస్రాపహరణ వందల వివయము రచన మొన మూ స్పరు, 

(& 1889 లో సల క్రీడ తరువాతే విజయనామునేలిన భుజగ శయనుని 

కంకితేమెన మొక భావుకలాప భాగోమున్న ది. అందును ఒంవపుదీచుయ 
సృదింపంలబడనాంతు )* 

15. నారదకొరవంజి కట్టణ = 

(చ 19 - ఇది శారద కురనంజియని జేటలాగు, అడి సడి 
ల్ ౮ 

ల శ కాదు ) సహూమఘాపెచె న్న కెశ వాంకితేము, ఇందలి విషయము హా కంస 

నిర్బంధమున నున్న బేవీబేవికడకు నారదులస ఫొరవంజిమై పోయి 
కృష్టిజననము గూర్చి యెజుకొ చెప్పుట ఆ్యపసంగమునం గన్న జము 
కొద్దిగా? బయు కము. వచన దోషయుతము. 

19. నిలావతీ విజయము : 

(4 1866 _ కేటలాగులతో నిడి చాదనసీవేవ కధ యని 

వెర్కొనంబడినది. చాదినీనేష మన్నది న్పాకు భాగవతుల పగటి 



ది(డీయ భాగము AAT 

వ జే వచా వా రట లా ౯ వ్ర 

తజ, కపిానుసు నిలానతపెవిజయ *బను నాటక” మని 

En 
1 A 

యా 
2 లో రై ౫టిచుక్కొ_ యను నస వొంం నాసి పాడక 

ము 

=. లా ~ టే లో లా p “ఇ 

గలను. అ పగ టచుష్క దాదిన్వఎపముగాం జరి రంపలయగేన 

న 

ల ఇలా క్ గవాం £ టు శై 
న్ు న వరంతో తిన యదు, యింక న DU యె వలు స గళం చె, 545 

సంబుటమునను గలదు). (ంథవిషయము :-- ఢాజ్జం ముని న భోజరాజహు[డి . 

న్ రా ( ౨ p —_ ag "Tr? జీ సైలావతి ఒగాపెపము గొప్పదని చెప్పి యాూమెను బెం్లాడుముని సమొకి 
పు! ॥ ళ్ 

పురోహతులస మనధనాజును (బోశ్చహించును. బోజనాజు సమ్మ 
” (ఆ 

కుల 

ఎ లో జో వళ ed ల gee య 
శెంకుంము. మగధ సు ఈనన కామె నె "డంగతార్చు నాను fe క్ 

[ 7 ర 
ం ల Ws ne ర ఇ? 

మెత్తునని పకటన గావించును. అంతం ఒ౫టిచుక్క యను దొంగ 
యంచనులఫం బూనుకౌని భోజూంత పురము వొచ్చి నాజస్య్యతన మంచి 

న 

a 

ము "గొని హోవుయంశు ఎను. ఆమె దావలో మలయన గవిగి మాన 

శించును. అప డొసమాపమున వ్యృుగయావిహారానంతవ ప శాం 

తుల యున్న మానవవాజామెో  మొజవని వచోపనిలుచిపు మూయె 

నుషయిన. 'జప్పును. బోజరాజాూామెను మూఎవపసళలొ కె యిచ్చి వెాచాహా 

మొనచెంచును. వండ ది కధాసన్ని వేశము చిన్నది రచన మొక 
లల 

చూ స్తముు దరువులక అర్హవువా। టిశ్వారుం అగ _స్వేశ్యయంః ను 
జాన్ 

20. వొండవాజ్టాతవాసము : 

ms సమ కే ఇం గి. దిని ని ముఖమున విరాట్ 

ఇన జ అలో ( ఒం ౯ లా బర లం ర మ చ దాతా =? Yo ౮ నను భారతాకభ యంతయు గహ సయుడనదు అజాత వాసుని థి 
శ 

నొక ముఖ్య ఘట్రమెన సై రం క కచక మే (గంథమంతోట్ నావరించినది. 
టో 

ఆ తెర దనవ్చ్టణ నో గహణముల యుబుసేవేదు, ఇందు. దిక్కునగారి కంట్ 

ళ్ న 
న చ bd జో 1 | జు ఇ || - 

భావములు, పదబంధములు, విజయవిలాస కవి కర రనాయనషములంణ వీ 
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(a వా 

శ ఇవి +! గ కంటు ణల మె అ ర న ల వ్య మఎషనముులము జష్య్టైాయ శసమనెనవజయ యః, గా. నందలి నా రసం 

= నస గ 
గతల ఫ్ర) ఊరక న స cE క్క ముగా సంస గ్రంథము WC Mn త్ > సుద్ద 

చోట ఒం - గ లౌ, ఇం! ur షి ణి గ్ా || లీ మా య ఇ శ 

కొస ములును గొని గహాంపణడినవి. ఆయాతొోకముల కూసిన స 
క freer | 

అ సల ల జ ఇ దో గామ ల లమ ఇ దనుగున వచన బాంఖాినలు గలదు, బలి స్రని ము ఇన విందుల క 
ది ల 

a . 
ఎండు 1 -కాంకా లాం న రా Th py మె శద ఆన స” an _ 
wdc రొెగు నలు క సయు? జః x పయున్న డొ. 

+ oo 

౨1. పారిజాతము 

( డి 1908, 1904) ష్టెమ్లున నాణులు  రాధికియుం శమ 
ra ఎ గి . 

వ ఒం స వష అగ ఉం Ee / 5 WM ల బు ప ఆమం ఆ మం సల తంగా ము-లు ECC: (లె తంభము “చున =గ 

- se PN గౌ 
Ss a ఈం 7 వం ౯ ఖా 

Ca (ను వ్ల ల్ ఘుటై ముం. అ తు ఈ (ఇ లే వ నిచే. 6955 y My |; "29 ww) జ గూ అన ఇన 

గ్ లీ > 

Bi 'హింసుంటబడిసవ ఇందు నావికెండొ కేట “చెన్న రాయుడు. “మోము 

d. జ్ 
న - ల న్ తో త 
క ఇ నా న వా గా టీ ఇం ఇ ధై 

ఆర మానద వ పషనవముా గి లయు(యసఘను స)రంపుర్లు డద ని ఎ "+ 

(చి 1905) చేంకి బుడి ాంకఆము.. తేమను | పటంథాను పెద 
(cw) ( 

ణము లెష్కూన గలది. కావ్సభానములైన చితువులును నొలంన 
ళా Dm జా ల న. ఎ శయ శ వట. దెజరచసలును గకీగి వచన చానసనాపసే యును ఎస హన చంది 

గ | 

కలు పలుకా;ములలో. (2 సృరింపంబవుటు మొన విచేవమందు. 

ఐల. పారిజాతము లేక భావూ కలాపము: 

(హం సా. షః 175 ) ఇదియొనే. సంప లణె[గంథ సంపుటము, 

వందు నరుకాది నావచాయణకి వి భారతి చామహాజు, మాత్చిభూతోన 
మొవలగనునాద నారిబాతి యతగానములనుండి వమువులు, కలునాయి 

న్లతకమునుండి పస్యములును (హాంపంబడినవి. అవుకులు హత్తుకొని 

యున్నవి, 
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94. పెరుంకూర త్రాభ్యారు చరితము : 

(ఆం. సొ. ప. 175) ధన్విపురీళున కంకితము. దకశ్నిణటేశ 

మున న్వ్నైష్టవ మత(పవర్శకులగు పన్నిద్ద రాళ్వారులలో. గూరత్తాళ్వా 

రొకండు. ఆళ్వారుల చరిత్ర మాచార్యసూ క్రిముక్తావభి మొదలగు 

[(గంథములలోం గలదు. కరార త్తాళ్యారు చరితమున గాండ్లసతి 

వైకుంఠమున శేంగిన కథయు నదృశ్యచోరుని కథయు నిందు వర్ణిత 
నులు. ఇందలి భావ సలక్షణమైనదే కాని రచన యొకమో స్తరు. 

విధ, (వహ్హాద విజయము లేక చరిత : 

( (వచురణ ఫ- మంగు వెంకటరంగనాథరావు. ముద్రణ :- 

శ్రీరామానంద ము, శా, మదరాసు 1905 ). ఇందలి దరువులలోం 

నఅచు రామానుజపురి విహోరుని మ్ముదగలదు. అచటచటం జండసిరి 

కొండ నరసింహుడు స్పృరింపంయిడనాండు. రచన యొకమోా స్పరు. 

౨6. బాలింత కథ: 

(తం. స. మ. శే. నం. 484). చేవకీ వసుదేవుల తపస్సు 

దేవకి వేవిళ్లు, బఅరామకృముల జననము నిందలి విషయములు. (బల 

రాముడు కాహిణేయుడు గాని చేవకీతనయు.డుగాండు). రచన 

వేలవమెనది. దోపషజుష్టము, 

27. భాగవతము: 

(అడయారు ది. స (గం. జి. నం. 74790). కృషప్టజని నాదిగా. 

గంసవధము వజకుగలం దశమస్క-౦ధి కథ యిందు వర్థితెము. సత్య 

పుర వేణుగోపాలున కంకితము, రచన చక్కని బె. 

స్ 
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ఏఏ. భామకతాపము : 

(ఆర్. 481) రాయఘడ వల్ల భనారాయణస్యామి ముద 

గలది. రాయఘుడ ఓఢచేశములోనిది. కథా[పణాళికలోం (గొ 

దనమేమియు లేదుగాని రచన స్వతంటతమైనది. రచన కొంత చక్క 

నిదే. (ఇది గొల్లకలాపమని కేటలాగులో. దష్పుగాం. జేర్కొనం 

బడినది...) 

౨9. భామకలాపము : 

(డి. 1919). “*ధరసింహోాసనమె నభంబు గొడుగై” అను 

(పసిద్దమగు దసరా పద్యముతో దీని యారంభము. ఇం దెణుకనుట్ట్లము 

విశేషము. కవి తన యీకృతిని జక్కిణియని పేర్కొనుట విశేషము 

లలో విశేషము. రచన చక్క-నిచే. 

80. భామకలాసము : 

(ఆర్. 429, డి. 1916-18) ఇదియొక కలగూరగంప సంపు 

టము. ఇందలి దరువులలో. గొడవళ్లూరు, విప్పర, కలువాయి, తేరి 

గొండ, ఆ, కేయపురి, మొగలకు ర్తి దేవర వేళ్లు గన్పట్టుచున్నవి. 
ఆయాయూళ్ళ వెలసిన భావమకలాపములనుండి కొన్నికొన్ని దరువుల 

నేర్చి యెవడో యీ[గంథనును సంకలించినట్లు తోంచును. ఇందు 
సి ద్దేర్యదుని _(గంథభాగములును గలవు, (ఈ సంపుటము మంగువారి 

(పచురణ యగు భామకలాపముతోం గొంత పోలికగలది.) 

ఏ1. భారతము: 

(డి. 1920). (గంథవిహయము విరాటపర్వ కథ. ఇందు. టెక్ 

రచన లనేశములు గలవు, రచన చక్కనిది, 
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ఏ2. ము,క్తికాంతా కల్యాణము : 
(చింతామణివేట) (ఇది ముదితము, (పచురణ వివరములు 

"తెలియవు, నేజూచిన (పతి కిన్నెర సంపాదకులగు (శ్రి పందిరి మల్లి 

కార్జునరావుగారి దగ్గరిది. దాని యట్ట లిరువై పుల జిరిగిపోయినవి.) 

(గ్రంథ మదై (తే వేదాంత విషయిక' మైనది. (పబోధచం[దోదయము 

వలె సాంకేతికపద్దతి గలది. ముక్కికాంతేకును జీవునికిని వివాహ 

మిందలి విషయము. రచనయు విషయావిష్కరణమును బాగులేవు, 

(గ్రంథము చివర మంగళగీతములో. జింతామణి వేట వానుమ్న్మానా 

యుండు స శ్రరింపంబడినాండు. 

ఏలి. రాధ వేష కథ: 

(డి. 1988 ) (గంథవిషమయము, రాధ కృష్ణుని వెదుకవచ్చును. 

తరువాత మి్మితవింద రాక, త, అర్థనారీశ్వర వేషము, తద్వర్ధ్యన, గారి 

శివుని శివుడు గౌరిని వెదకుచు వచ్చుట. తే. లతుణా రుక్షిణుల 

రాకలు, కృష్ణునిరాక . గోవీకావ స్తా పహరణ కథ. త. రాధాకృష్ణ 

(వణయపసంగము, కథావిషయము కలగపులగముగా నున్నది, రచన 

సరసమైనదే. ఇం దంత శ్వేది నృసింహస్వామి వీరవెల్లీపాలెము రంగ 

నాథన్యామియుం దలంపంబడిరి. 

ఏ4. రాధ వేష కథ: 

(డి. 1984). రాధ కృష్ణునిజాడ గూర్చి మాధవి నడుగు 

టయు6 దనవలపుసొద వెడలంబోసి కొనుటయు నిందలి విషయములు. 

వది యేదో యవగానములోని భాగము మూత్రము. 
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ఏ5. రాధామాధవ పిలొసము 

(డి. 1982) చీరాల వేణుగోపాలస్వామి కంకితము. ఇందు 

(గంథారంభమున. బద్భసాలెల పట్టుసాలెల (పశంస యున్నది. కవి 
సాలెకులమువాడై యుండునోపును. చీరాలయీ కథారంగముగాం 
గ్భష్టజననము, రాధ పెంపకము, కృష్ణుని చాల్య(కీడలు, యౌవనము, 
రాధాకృష్ణుల శృంగార(పసంగములు నిందలి విషయములు. (గ్రంథము 

తాళ పధానములై న దరువుల మయము. అల్పదోషము లటనట 
నున్నను రచన చవిగొల్పు నట్టిది. 

ఏ6. రామనాటకము : 

(ఇది కుశలవ నాటక్రమనువేర ము[దితమెనది. మడరాను 

వస్టువార్లు (పచురణ--1958 ) . నింబ్మాది నృసింహస్వామి కంకితము. 
రి Go 

అటనట దరువులలో ధర పురీశ ముదలు గలను. (గంభాంత మంగళ 

గతేమున సదాళివవేట - ఆదిమపుర నివాసము[ద గలదు. ఉత్తర 
రామాయణకథ యిందలి యితివృ తము. ఇందు శాంతపాత యునికి 

విశేషము. (గ్రంధారంభమున రంభోర(శుల రాక్క పాత (పవేశ 
సూచనలు. తెరవెళ్లు దరువులును గలవు. ఒకచో అల్లా, ఖుదా శబ్ద 
ములకు (బక కి గలదు. ఇది యాధునిక క్రైతివం దో(యను. రచన 

మొక మో స్పరుగాం జక్కనిచే. 

ఫ'/. రాములవారి యొజుక' : 

(ము డణలు - le (శ్రాలథీ ఇనృసింహవిలాస గెస్, మడ నాసి, 

19183, అ. డే. గైస్, మదరాసు, 1929 ). శివథ నుర్భంగము జరుగక 

ముందే తను జూచి మరులుగొన్న నీశకడకు నాము జెజుకత వేవము 
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డాల్చివోయి యవశ్యంభావులగు విషయములను చెప్పుట యిందలి 

విషయము. రచన యొక ్హమోా_స్పరు. 

పేర. రుక్మాంగద (చరితు: 

(ఆర్. 205, డి. 1985). కథ (పసిద్ధము. రచన యల్పదో 

వములున్న ను బాగుగనే యున్నది. ఇందు (గంథారంభమున. గటి 

కము రాక గలదు. ఇందొక తుమ్మెద పదమున్న ది. 

(డి. 1936, 1987 ). (క్రమముగా రుక్నిణియుం గృష్టుడునువచ్చి 

తమ తవు వృ త్తాంతములు చెప్పి వలపునాదలు వెళ్ళబోసికొనుట యిం 

దలి ముఖ్యవిషయము, రచన యొక మోస్తరు. 

40. అక్షణాక ల్యాణము : 

( రాజమండి ఆం భేతిహోస పరిశోధకమండలి. (ప్రతి నం. తేలి 

యదు ) కృష్టమహిషియగు లత.ణపెండ్లి కథ యిందు వర్ణ త్రము. 

ఇందు తాళ(పధానములగు దరువు లెక్కువ. చందమామ పదము, 

అర్హచందికలు, అర్థ రేకులు, ఏలలు మొ. చేశిరచనలు గలవు, కవి 

శాచికుండు. లలిత "లలితములగు పదబంధములతో సరసముగా రచన 

సాగించినాండు. దశ్షి ణలకొజకు (బాహా స్రణుల తగవులాట మొ. ఘట్ట 

ములు నిసర్ల్షసుందరముగా నున్న వి. 

41. అక్ష్మీక ల్యాణము ; 

( గంథమలబ్దము , క. శ్ర 1500 (పొంత మందుండిన వెల్లంకి 

తాతంభట్టు కవి చింతామణి యను లక్షుణ్యగంథమున (తస మ, 

కి నం. 779-780) . ఛభాపాలవణాధికారమున లశ్నీ గక ల్యాణము 
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లోని శేకులనువేర “నీరజోదరు రాణి నీల వేణికిని”” అను నుదాహారణ 

మిచ్చెను. శేకులను_ చశిరచనా వి శేవమిపుడు యక్ష గానములందు 

మాత మే యటనటం గ న్పట్టుచున్నవి.. కావున 'నాలశ్షీ శక ల్యాణము 

యక్షగాన మగునని కొంద అూపహోగాన మొనర్చిరి. అది యథార్థ మే 

కావచ్చును కాని యా యుదాహారణము ద్విపద పాద మగుట గమనింపం 

వగినది. ఇట గమనింపందగినది మణియుక విషయమును గలదు. గౌరీ 

కల్యాణమువలెనే లశ్షీ కల్యాణ మనువేర నొక పెండ్లి పాటయుం 

లదు. (మా. తం. న. మ. కే. నం. 674—వున్నా రు దేవుని పామాబ్ద 

నాయికా స్వయంవరము. అందది యచ్చముగా ద్విపద పాదములలో 

నుండుట గమనింపందగినది,) 

4౨2. శతకంఠరామాయణము : 

( అడయారు ది. స. (గం. జి. నం. 74862). తన జ్ఞాతియగు 

డశకంఠునిం జంపిన రామునిపె € బగసాధింప నెంచిన మూయాపుర 

రాతసపతి శతీకంకుడను వానిపై రాముడు సతీసమేతముగా 

దంజెత్తుటయు, సీత శతకంఠుని సంవారించుటయు నిందలి (పథాన 

విషయము. ఈ చ్మితేకథ  కాకరము వాసిహ రామాయణము, 

ఈ య. గా. రచన వేలవము, దవోవజుప్తము నై నది. (గంధ పతి 

విలేఖన కాలము శ్రుక్ష పుష్య బ ౧౩ శు కణారము- కీ. శ్ర, 2-2-1810. 

లేఖకుడు బమ్మిళ్లి నారప్ప కుమారుడు రామప్ప. 

49. శివరా[త మాహాత్యము : 

(ఆం సా. ప 802 ) (గంథము మట్టివాడ పురీకున కంకి 

శేము, మట్టి పెడ ఒరంగల్తు చెంతేనున్న ది: దినిని తెలంగాణ య. 

నెం గా గణింపవచ్చును. (గంధక ర్త రామమూర్తి గురుమూర్తి 
వాలి రి అవా 
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శిష్యుండంట. ఈ రామమూర్తి నో, క. సం, లో (లీ న, 1814 

(పాంతమున మట్ట వాడలో నుండినవాండని యుదాహరింవంబడిన పరళు 

రామపంతుల రామమూర్తి కవి యగునేమో ; (గ్రంథ (పతిపాదిత 

విషయము భారతాది పర్వమందలి కల్యాపపాద కథ. రచన సలక్షుణ 

భాషలో నున్నది కాని సామాన్యమైనది. ఇం దధ్యాత్భలనువేర నొక 

(ధ్రువా విశేషమున్నది. 

44. సవతివాదమను : 

( డె. 1951, 1952 - శెంటికిని స్వల్ప భేదము ౨. పారిజాతము 

కారణముగా రుక్మిణి సత్య భామల సవతికయ్య మిందు వర్మితము. 

రచన సరసమైనది. (డి 1951 భో దీవికొండ, విడియాపురి చెన్న 

కృషులును, 1952 తరువాతి (గంథఫాగ మున. శీశవరప్పు గోపాలుడు, 

ఫొట్టదు ర చెన్నరాయుడును స శ్రరింపలుడిరి. అసలివి యన్నియు 

ఛాముకలాపముల భాగములవ లె నున్నవి. ) 

45. సముదవముథనము : 

( డి. 1946-సమ్మగము, డి 19145 - అంత్య భాగము లు ప్ప ము. 

&. 1950 - నడుమను జివరను గాండత లు ప్తము ) తాడిష ర గోపాల 

ము(దగలది. పోతన భాగవత శ్రీరసాగరమధన కథాసందర్భమునండలి 

పద్యములు, ఆ(తేయపురి గొల్లకలాపమునందలి దరువులు ననేకము 

(గహేంపంబడినది. కవి సండే మిస్వల్సము. ఆడి యు నేమంచ (పెఢ 

మెనడికాదు. 
ళా 

46. సాంబశివ పవిలొసము : 

/ డి. 1958, 1954) (గంథారంభమున పట్టస పిరభ(దసామి 

(పశంసగలదు. గోదావరి వాయ యగు వసిహసాగర సంగమష్టలమున 

క 

am స్త్ 

ల న - వ 

అ వనం 
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వెలసిన లత్మణేశ్వరుని పరముగా గంగా వివాహము, నారదుని 

౩ లాటము కారణముగా గంగా గౌరీ వివాదము నిందలి విషయ 

ములు. రచన సరసముగనే యున్నది. (ప్రదర్శన యోగ్యత బాగుగా 

గలది. కవి దీనిని సంగీత పబంధమని వేర్కొని యుండెను. (గంథ 

కర్ర గోదావరీ మండలవాసి. 

4. సాతాజితి పరిణయము: 

(డి. 1955 ). దీని యనలు సే రిదికాదు. ఇకయొక భౌమ 

కలాపభాగము. మాధవితో సత్యభామ స్వకీయ పృత్తాంతము చెప్పు 
టతో (గంఛారంభము. ఇందలి కొన్ని దరువులు, ద్విపదలు, పద్య 

ములు నితర ఫావముకలాప సామాన్యమ్బులెన వే. ఇందొక-వో సిద్దెంద్ర 

యోగి కవితా రచనయని కలదు. (గంథ మసమ్మ౫ము. 

49. సురతాణి కల్యాణము : 

( (పచరణ -క(రా అచ్చయ్య అండు సన్సు వారిచే చింతామణి 

ము. శా. రాజమండి, 1925). అచ్యుత విజయరంగని కంకితము. 

శ్రీరంగనాధుని (వీయురాం[డలో నొకఠకతెయగు బీవినాం'చారి రథ 

యిందు వర్ణితము. రచన దోపషభూయిష్టమెనది. కీ. వ, 1854, (పాంత 

మందుండిన వారణాసి అచ్యుత రామకవి (చూ, ఆంధ దేశ య. గా. 

కవుల (పకరణము) నురతాణిపరిణయ (పబంధమున నంత కుముం 

దాకథ యక్షగాన రూపమున నున్నదని చెప్పబడినది. ఆ, ను. పం 

య. గా. ఇదే యగునేమా ! 
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(4) 
(అ) కొన్ని భామ కలాపములు 

1) మ౦జువాణీ ము. నొ. (పచురణ, ఏలూరు. మయొదటి 

కరార్పు, 1906 :- ఇది వివిధ భాగవతుల ఫణితులు గలది. ఇందు 
మొదటి తొమ్మిది పుటలును వేణీ (ప్రబంధము (భామ వేషము తెర 

లోనికి వచ్చి తెరపై జడవై చుట-త త్సశంస) గంథక ర్త నరసింహ దేవర 

వెంకట శా స్రీ. ఇతం డాపస్తంబ నూత్రుడు. శ్రీ) వత్పసనగో తుండు. 

_బహ్మా్యయ్య పొతుండు. ఉమామ హెశ్వ్యర నూరికిరి సీత మాంబకును 

బు తుండ =. ఇతని రచన చక్కనిదే. ఇందు రావిఫొండపాక చెన్నా 

రాయం డొకవో స్మృరింపంబ డె, వేచే పబంధ మునకు బీదప నొక మూ 

జాకులు సిద్దేంద యోని రచం గలవు. తదుపరి 53వ పుట వణకు 

నకరకంటి నృ కేసరి కంకితమై ౮ నందాళ సింగ రాముని “ పారిజాత 

_పబంధంబు నందు - (శ్రీకృష్ణ చిద్విలాసంబను యక్షగానము”-స త్యా 

మాధవ విలాస మనియు: దన్నామాంతరము. ఇది నాటకమనియు. 

జేర్కొ_నంబడినది. ఇందు కలువాయి శతకములోని పద మొకటి 

సగహింపం బడినది - సత్యభామ రాయబారము సందర్భమున. ఇందు 
సత్య భామ కృష్ణునికి _వాసిన జాబులు రెంకున్నవి. రెండును (బబం 

ధోచిత వచన రచనా విలసితములు. మొవటిదానిలో నకరకంటి 

లక్రీ్ణీనరసింవాు(డును, శెండన దానిలో వెత్సలహరి విశక్యనాధమూా ర్తి 
(ప్రియ సఖుండగు ద్యార కాపుర వాసుండును స్పృరింపంబజరి. శెండవ 

దానిలోం జివర ో కిర్ల క ప్పయ్య దాసపోపూ”” అను ముక్కొ_ మొకటి 

కనబడుచున్నది. రెండవ యుత్తర మొక దోపుడుపుల్ల వలెం గన్పకు 

11-556 
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చున్న ది. రెండు త్మేరము లందును “ ఫలాని తారీఖు” అను నొక 

(పయోగ విశషము గలదు. తరువాత, సత్యభామ. విరహ వేదన 

సందర్భమున మృత్యుంజయ విలాసములోని “ ఉదమ్మూ ది కరిమిా౭ద 

పాురుముంజిచౌడోలు ”” మొ. .పద్యము లుద్ధరింపంబడినవి. త॥నత్యా 

కృష్ణుల సంవాదము సందర్భమున “సరస దరహోస ద్యార కాపుర 

నివాస మదన గోపాల రాధికాహృదయలోలి” యను మకుటముణో 

నేడు పద్యములు గలవు; తరిగాండాధిప ము దతో నొక దండకము 

దరువు గలదు. త॥ సవతుల కయ్యము ఘట్టము - చక్కని జాతీ 

యములతో సాగినది. కాధయు. బాబ్లూనినది. సవతుల సమాధాన 

ముతో (గంభధాంత ము. (గంథమున నారదా గమనము చెప్పం బడ 

లేదు కాని పారిజాత (పసక్కి మాాతము వచ్చినది. వేణీ (ప్రబంధ 

మున రెండు దరువులు, నిజువది పద్యములు, మూండు ముచ్చటలును 

గలవు, కాని సింగ రార్యుని కృతిలో దరువులు జాలగలను. దప 

దలు, పద్యములు నెక్కుువయె. వచనములు కొద్ది. సం. చూర్జిక 

యొకటి. సందర్భాను సారముగ సం. శ్లోకములు కొన్ని యుదావా 
రింపణబడినవి. రచన చాల చక్క్కనిది. కాని చక్కని దంతయు నీ 

కవిది కాదు. _గంథము చివరి భాగము కొంో కోలగా పులగమెనది. 

2. మంగు వెంకట రంగనాధరావు గారి (ప్రచురణ, కాకినాడ, 

మొదటి కూర్చు, 1913:- 

(గంథమువై నిది (శ్రీమంగు జగన్నాధరావు పంతులు ((ప్రచు 

రణ క రకు దండి కాబోలు) గారిచే రచింపబడిన దని గలదు. uC 

థాంత గద్య ఆా “అ మధుభయకవి రచిత - అభినవ పారిజతనవర 

సాలంకార శోభిత శ్రిమద్భారద్యాజ స్పగో్యత తిమ్ముయ్యనామసత్సు (త 

వాధూలాన్వయ గోతే శ్రీమత్కందాళ వేంకటాచార్య కటానైాంచిత 
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శిష్యవర్ల మంగు కులోద్భవ (శ్రీ జగన్నాథ నామధేయ (శ్రీమశ్శపహోకవి 

సిద్దెంద్ర యోగిక రుణాకటాతు వశీ తంజై న శ్రీసత్య భామా విలాసంబను 

పారిజాత (గంథం *” బని యున్నది. ఇంచు సిద్దెంద్రుని ఇభామక లాప 

భాగము గొంత, ) తీమ్మున్న గారి పారిజాతాపహరణము, వసుచరిత్ర, 

మృత్యుంజయ విలాసము మొ! పూర(కావ్యము లందలి రచన కొంత 

యథాతథముగను ననుకరణ పూర్వకముగను చేరినది. ఇందలి విరహ 

భాగమున నిది యాకువిటి పురనివాసి యైన జగన్నా ధి పండితుని (వేర 

జమున ఏ రేశలింగ మను నతండు రచించినట్లు గలదు. ఆవెంట నున్న 

జడ వర్ణ న వెంకటశా స్త్ర వేణీ (పబంధ మె, ఈ (గంధమున -వట్లూరు, 

ఆకుఏడు, శేశవరము, పోటగుకి ; వీప్పర, కుందపురి, కొడవళ్ళూరు నెలి 

మర్ల వారి ముదలతో దరువులు గలవు. “'సరసదరహోస ద్యారకాపుర 
నివాస బాలగోపాల రాధికా (ప్రణయ లోల? అను మకుటముతో 

చైదు న్స పద్యములు సత్యా కృష్ణ సంవాద భాగమున నున్నవి. 

(పా. లి. పు. భాం. లోని ఆర్, నం, 429 భఛామకలాఫము నందలి 

దరువులు, పద్యములును గాన్ని దీనం గన్పట్టుచున్న వి. ఇందలి 

మూర్భావస్థ భాగమున దశావతారముల జతులు గలను. అందు పదు 

నొకండవదగు నొక విడి జతి భోసల శరభోజి రాజాంకిత ముగానున్న ది, 

(ఈతండు తంజూవూరి మహోరాష్త్రప్రభువు కాలా న్మిగంథ సంపుట 

మొక కలగూారగంపయె యున్నది. ఇట్లు వివిధ కవుల రచనా విన్యా 

సములు గల్లీయు నిది యొక యానుపూర్విగ లగి, యా రచనా విన్యా 

సములు పొందు పొసంగి యొక సమ్మగ సుందరమైన భామకలాపముగా 

. రూపొందినది. (గంథము (పస్తావ, విరహ, దూతికా సంవాదుస్వప్నా 

వస్థ, అవధి భామాసంవాద, మన్నథో పాలంభ, చం దోపాలంభ 

వాయూపాలంభ, మూర్భావస్థా, సప త్నీ క్రలవాము లను పదునొకండు 

భాగములుగా వింగడింపంబడినది. (ప్రతిభాగాంత గద్యయందును నాయా 
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ఛాగములండలి విషయ సంగహ ముదాహృతము, ఇందు. (సిద్ధ 

రాగ తాళములలో దరువులు ద్విపదలు, పద్యములు, సంసాతే శ్లోక 

చూర్మికలు, కందువలు ముచ్చటలు ననువేరం బాత ముఖముగాం 

(బయు_కృము లైన వచనములను గలవు, దశావతారముల జతలు, 

రాస క్రీడాష్టకము విశేషములు. ఏకాదశ భావములు, స్పప్తకౌళ 

ములు, అష్టాదశ రాగములు, చతుర్లశ పదాభినయ పద్దతులు, దశవిధ 

తేరికలును గలిగా యలంకారశా(స్ర్రుముశకు సంగీ తాభినయ  శ్యాస్ర్రము 

లకును నికవ[పాయముగా నున్నదీ (గంథరాజము. ఇది సంవాద 

శెల్మీ పచురమైనది. సంవాదము లెక్కువగా ెండుపాాతీల నకుమనే 

జరుగసను. మాధవి ప్మాతయు, నాత్న్మాశయ ఫక్కియుల  (బదర్శన 

యోగ్యత యు: గలను. 

లి ఆం సా. ప, నం. 4174- భామ కలాపముల సంపుటము. 

ఇందు పలునాల్లు ముదలు గల భామకలాపము (గంధ భాగ 

ములు సంకలింపం బడినవి. విషయానుపూర్వి లోపించి (గ్రంథము 

కలగాపులగముగా నున్నది. (పతిచివర అేఖకుని (వాత యిట్లున్నది :- 

“ఖర సం. అధిక వయిశాఘ శు ౧౦ కాదంబరి స(రాజు(వాస్ని 

(పతిని బొల్లా పగడ (బహ్మన్న ఛామవేవ. కలాపం సంపూర్ణ ౦గా 

(వాసెను”. ఇందలి ముదంలోం బేర్కొనయిడిన చేవరలు : కొప్పాక 

పురి విహారుయ (ఇది ఉప్పులూరిజంటకవుల కలాపము భాగము, నరు 

కూరు శకేశవస్యామి, (నరుకూరు నారాయణకవిపారిజాతము భాగము, 

ఆ కేయ పురపు గోపాలుడు (ఆ_కేయ పురపు తమ్మయ్య కృతి-దీనిని 

బట్టి తమ్మయ గొల్లకలాపమునే గాక భామ కలాపమును గూడ 

రచించెనని తెలియ నగును). అ ర్హమూరు గోపాలుడు,  కట్లమురి 
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వాసుండు, యానాము పురిరాయడు, కొడవలూరి గోపాలుండు 

భదగిరివాసు(డు, కేశవరపు గోపాలుడు, ద్వారకా పురవాసుండు, 

సత్యవరపు గోపాలుడు, ఆకువీటి మదన గోపాలుండు, అరకట్లరామ 

చందుడు మొగలతు ర్రి బాలగోపాలుడు. ఇందు. 'బీర్కూనండిన 

కవులు 3 తమ్మయ్య, (ఆ తేయపురి), కొప్ప_ర్తివెంకట దాను, పుల్ల 

కవి ఉప్పులూరి జంట కనులు, (ఏరరాఘనవుండు, గంగాధరుడు. -ఈ 

(గంథమును బట్టి యాం ధ మున బలు తొవుల భామకలాపములు నెల 

సిన వనియు భావు కలాపమునకు (బజాదర మధిక ముగా నుం డెడ్ 

దనియు నూహింప నగును. 

4. అం. సా. ప, సం. 4120 “వివిధ వినోడముిలను నొక సంకీర్ణ 

(గంథమునం గొన్ని భామ కలాపముల ఛభాగములుగలను. అవి అయిన 

వరము భామకలాపము, ధర్భపురి భా, క, దివ్యెలపురి వల్హభ రాయాం 

క్రిత ఛా. క. (ఎవరో లశ్రీషవర చానుయ దీని కర్భయంట), పాలగిరి 

చెన్న కేశ వాంకిత భఛామకలాపము, వేదాచల నరసింహోంకితేము, తిరు 

పతి వేంక కుశ రాంకితేము ; ఇవి కాక కాళహప్పి వివపారిజాతము, 

ఊటుకూరి వారి గొల్లకలాపము, సుబ్బకవి కృత మైన తాడిపథతి కృష్ణు 

చరిత్ర (హిందీభాపా (పచురమైనది) యను (గంథములును గలను. 

2 19 క. ఆ, భా, 20 శ, పూ. భా. విశాఖ మండల ఫాగవతులందు భామ 

వేషము వేయుటలో మిక్కిలి ప్రతిష్ట గడించిన వారు (1) కందాళ చిదంబరం 

(క ళ్ళేపల్లి (2) మంథా కామప్పు (కళే పల్లి). (కి వం కాయల బలరామభు క (బొబ్బిలి 

(పాంతము), (£) కాలుగుంటి వఇంకటస్వామి (బొబ్బిలి పాంతమ్సు (5) వరదా 

నారాయణ (రామవరం) మొ॥|వారు. 1860-1912 (పాంకమున గజపతి నగరము 

దగ్గర లోగీశాాగవోర వాస్తవ్యులు, -వీకటి సంస్టానాస్టానపండితులు న పప్పు 

అప్పల నరసింహశా హ్ర్రీగారును భామకలాప (గంథరచ నా (ప్రదర్శనములు గావించి 

అస్ మ, © ఇ రని శ్రీ పప్పుపేరయ్య శాబ్ర్రుగారు చెప్పినారు. (ఆగంథ మలభ్యము) ఈ (ప్రాంత 
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(ఆ) మజీకొన్ని యక్షగానములు 
క. పద్మిని పరిణయము : (ప్రా. లి. పు. భాం. (ప్రతి డి. నెం. 1897. 

కర వంక టపతికవి. వైవ్లవుండు. ఆది కేశవనాధ స్వామి భక్కుడు. 

భట్టరాచార్య శిష్యుంవ. రామాయణనంబి పౌ తుడు. -వెంకటనంబీ 

పుత్రుడు. కాలము తెలియదు. కృతి రంగభామున కంకితము. యక్ష 

గానమని చేర్కొ-నంబడినది. ఒరయూరి నాంచారికథ యితివృత్త తము. 

రచన చక్కొనిది. తఅచు జంపె, కుణుచజంపె, తిపుట, అటాది తాళ 

(పధానములగు కేకులు, డాత్యుపజాతి వృ త్తేములు, సమ లఘు సర్వతః 

(పాసనీసములు, అర్హ చంద్రికలు, ఏలలు, నడలు, ధవళము, ' ద్విపద, 

వచనములును గలను. కొంత (పాచీనమెన రచనగా దోంచును. రాజు 

గారి మూనాబు నగరాలంకరణ మొ! విషయములందు నాయకరాజుల 

నాటి తంజావూరి తీరు కొంత నన్సించును 

2 ట్రహాద నాటకము : 'వెస్టువార్లు అండుకో "ప్రచురణ. మద శాను, 

1955. ఈకృతికర_ తాను - 

“శ్రీకి ధామంబయి చెలంగు నద్ధంకి తా 

తాచార్య శిష్య్యప్రధాను డనంగ 

వన్నె కెక్కిన తిరు వలికేణి వంశాబి 

సోము. డా నరసయ సూరికి. (వియ 
సుతుడు వెంకటరామ సోదర గురుచం[ద 

సుతుడు రామానుజ సుకవి వరుండ. 

మందలి నరసింగ పల్లి కలాపములు, భమిడి పాటి అప్పకవి, ఊప్పులూరి వీరరాఘ్టు 

వులు, మృత్యుంజయ నిళ్ళంక బవాద్దరు, గుడి మెట్ల రామయ మొ|| వారి కలాపముల 

(పసక్తిమోంద వచ్చినది. దీనివి బట్టి నాండు విశాఖమండలమున భామ కలాపమునకు 
గల వ్యాప్తి యొట్టిదో తెల్లమగును. ఇట్లాంథదేశమున వివిధమండలములలో ఈ 
భామకలాప వ్యాప్తికి ముందు నాంట కూచిపూడి మేళముల వారు చేసిన పర్యట 

_ నయే కారణ మనుకొందును. 
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నని చెప్పుకొనియున్నా (డు. కవికాలము తెలియదు కాని [గంథమందలి 

ద్యార పాలకుని ఉద్దూ (ప్రసంగము మొ! విషయములవలన ఆథ్టునికుండని 

యూహాంపవచ్చును. (గంథము రామానుజ పురధామున కంకితము. 

దరువులలో నాస్యామి ము(దలు గలవు. (ముద గలిగిన మంగువారి 

(పచురణ (పహ్లాోదవిజయము వేజు ఇదివేజు).* నాటకమని వేర్కొనం 
బడినది. 19 శ. ఉ. భా. య. గా. బాణీనున్నది. (పసీద్ధ రాగ తాళ 
ములలో దరువులు, ద్విపద, పద్యములు, అర్ధపద్యములు, శ్లోకములు, 

నంధథివచనములునుు, సంభావణవచనములును గలిగి మంచి నాటకపు 

వాటము గలిగియున్నది. రచన కొంత చక్కని దే. 

a చిరుతలరామాయణము ; చందా నారాయణ గోపీ. (ప్రచురణ 

సికింద రాబాదు, 1954 కర్త కల్పగూరు కృష్ణదాసు. ఇదియొక జౌలం 

గాణా య.గా. ఆధునిక మైనదిగా వోంచును. దరువులు ( పాత్ర (ప్ర 

వేశ్స సంవాద సందర్భములందును గలవు) మిక్కిలిగా, సంధివచనములు 

పద్యముబు నక్క-డక్కు-డగా, వచన సంవాద (ప్రాచుర్యము గలిగి 

యున్నది. రచన యొక మోస్తరు. 

3 * % 

(9) వెనుక వేర్కొనయబడిన కవులలోం గొందటణే కాలముగూర్చి 

యీక్రింది విషయములు గమనింప వేడెదను. 

1. కాకునూరి అప్పకవి : (పుట ద్వి-భా. 29) అప్ప కవీయమునం 

ద(ద్రచనారంభవత్పరము “శాలివాహన నామ శకమువ గజశేల. శర 

సుధా కిరణుల సంఖ్యిగాం బేర్కొనం బడినది. ఆమట్టున నది క్ శ. 

1656 అగును. కాని యానీసము (కంది యెత్తు గీతియం బే అతనికిం గల 

వచ్చిన దినము * అంగజాబ్దంబునను దక్షీణాయనమున జలధరర్వువు 
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మొదలి మాసంబునందు బనుళమున దేవకికి. జక్షపాణి పుట్టినట్టి 
యహఫ్థమి యని వేర్కొనం బడినది. ఆ మన్నృథ (తావణ బ. ౮ (కృష్తా 
స్టమి) ఇండియన్ ఎఫిమెరను (ప్రకారము (కీ. శ. 14-8-1955 అగుచు 
న్నది. (గంథరచసనారంభో దినము ఆ 'దశమోానురగురు వానరము గా 
బేర్కొ_నం బడినది. అది 16-8-1655 అగును. కాలా మోాండ 
శ్రకోవత్సరము వేర్కొసంబడిన-వోట “గజి శబ్లము కడ నేవో చిన్న 

గిడత యుండి యుండును. 

2, పురిజాల లక్ష్మీనారాయణ : (పుట ది(. భా. 68): ఈతని పారి 

జాతము కృతి (పోత్సాహాకు(డగు పాలకొండ రామభడ నృపతి కాలము 
తెలియ వచ్చుట లేదంటిని. కాని అడీదము నూరక్రవి చాటున్రులలో 
నొక పద్యమున (చూ. వేటూరి వారి వాటు పద్య  మణిమంజరి 
ద్వి. భా. పుట. 130) పాలకొండ రామభ్మాద నృపతి (పసక్షి వచ్చి 
నది. సూరకవి కాలము (కీ. శ, 1720-1785 (పాంతము (శ. క. చ, 
పుట తిలక. రామభద్ర నృపతియు నప్పటివాణజే యగును. కాం గా 
ల. నా. కవీ కాలము 1799 (పాంతమని నేను చేసిన యూహా నమం 
జసము కావచ్చును. 

త. సిద్దెందయోగి : (పుట ది. భా. తి) ఈయన కాలముగూర్చి 
యిటీవల భారతిలోం  నొంత చర్చ. జరిగినది. కాని యది నిర్ధారక 
ముగా అదు. కొంద అన్నట్లు 16 శ, ఆరంభమునే కూచిపూడిభాగ 
వతులు (పసద్ధులు కాని సిద్దెదరోగి కాడు. సిద్దం ద్రయోగి యా 
నాటి వాడనుట కాధార మేమియు లేదు. ఆయన తోడనే కూచి 
పూడివారి నాటక (పదర్శన వ్యాసంగము 'మొదలెనదని చెప్పుటకు 
ఏలు లేదు. కూచిపూడి కులపతులలో సిధేందుడు స్నుప్రసిద్దుడగునే లా 

కాని యతదే ఆద్యు డనుటకు ఏలులేదు. చారి గురుపరింపరలో నడువు. 
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సీశ్రండొక తీరమునకు? చెందినవాడు. అయితే ఆ తీరమున నతని 

భామకలాపము సృష్టితో కూచిపూడి భాగవతుల (ప్రతిష్ట పరాకాష్ట 

నందిన దని చెప్పవచ్చును. పదునాణిన శ -తాషీనా(టికి భాముక లాపము 

తెలుగమూాగాణముపై వెలసిన జాడ గానరాదు. (ప్రబలములై న 

ఆధా రాంతరములు గనుపట్టువణుకును గడచిన తరము పండితులు 

దలంచినట్లు సిద్దెందుడు 17 శ. ఉ. ఛా. న నుండెననుకొనుటయే 

సమంజసముగా. దోంచును. 

శా 
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బబధానుబంధములు 



(౯౦౫౯ల (౭ లగ వై 

పరి WD bd ఈ ఎ ఆ జి గా కా ట్రా met pu కోణ 99 ఎ రాల జ ల ౦0 గ ౦ 

క్ర 

(9 

అలభ్య యకగానములు 

(అ) ముడ్రితములు 

1. ఆం(ధ్ర వాజ్బయ సూచికలో నుదడాహరించంబడీనవి ౩-- 

(గ్రంథ నామము 

ఇం౦ం_దాహల్యా విలాసము 

ఉఊహసాపరిణయ నాటకము 

+ కుచేలో పా ఖ్య్యానము 

॥ క సల్యా నాటకము 

. గోపాల విలాసము 

. గోపీకా వస్తా )పవారణము 

. గౌరీ విలాసము 

. తౌరా శశాంక విజయము 

99 ఇక 

, ధర్మాంగ ద చరిత్రే 

+ న౦ది నాటకము 

, నల చరిత 

99 

ళ్ 

, చెళాసుర యుద్ధ ము 

+ భాగవత కలాపము 

. మోనాశన్నీ కల్యాణము 

రామజనన నాటకము 

* శశిరేఖా పరిణయము 

ఏ కాంత నేవ 

“గజానన విజయము 

రామన్న క వి 

యమ్. వెంకటుదాసు 

ఎమ్, యన్ . వెంకటవనదా చారి 

తీమ్మ రాజా పాపయ్య 

కోదండ రాముకి 

వీరమల్ల య్య 

కన్న యడదాసు 

శేసాచల దాలు 

ఆకెళ్ళ సత్య నారాయణ 

వండూరి కనక య్య 

కన్నయ్య దాసు 

నాగినేని ఇంకటప్పు 

గం గాచార్యులు 

కుందుర్తి ఆదినా రాయణశర్మ 

రామబహ్మ దాసు 

ఆంథక ర్త (ప్రచురణ సం, 

సు బహుణకవి * 1808 సు(బహ్మ ణ్యకవి 9 

కూర్మ నాధ కొని 18983 

అనంద డాసు 1873 

తికునుల రాస్ట్రువాశారి 

నింబగిది దాసు అ 

శ్రీనివాసాచారి 1865 

_ అంబటిప్రాడి ఆవంచడ మ్య 1908 

1889 

19214—25 
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25. కొ ల్వేపల్లి శశిరేఖా పరిణయము వల్లభనేని చౌదరి 1921-20 

24. చం(ద కాంత నాటకము . చింతా వీరభ్యదయ్య , 3 

25. రంభా రావణ సంనాదను వి, (బవ్చోచారి 01 

26. వేంకశేశ్వర విలాసము ' నవ్రకూరి జగన్నాధళా శ్ర 1 1 

27. వీమంతినీ ప్రభావము మండ చొ'లకృ్ఫన్లమూార్తి ,. 

(గంథనామము. (గ్రంథకర్త, (పచురణ సం, 
28. సుంద రాపుర మళల్లేశ్వ్యర |. 

స్వామి నేవాకలాపము ఆరవిల్లి శేషప్ప 1921-20 

29. (డాపదీ వస్త్రాపహరణము (గోపాలుని హనుమంత 1926-27 

రామశా స్త్ర. 

30. (శ్రీకృష్ణ తులాభారము క . 19927 

31. శ్రీరామనామ మా వోత్మ న్ట్రము బుద్దాల నాగయ్య దాసు; 19 

ప్రల హనుమజ్జనన , నాటకము, విశ్వ(బహ్మ లత్మతార్య 1 

2. ఆంధనాటక కళా పరిషత్తు (మచిలీపట్టణము) ,: కార్యదర్శి 
పురాణం సూరిశాస్త్రీగారు ప్రకటించిన పట్టిక లోనివి :- 

(గ్రంథము: -- (గంథక_ర్త - డోరు. (పచురణ సం, 

1. ఉహో కల్యాణము. "నాగి నేని ఇంకటప్ప (ఆమ్మన బోలు 1915 

ల, కీచక వధ . టి. వి. నరనీింవారాన్ర నాయుడు 

(మద రాస్సు 1914 

ఏ. కుశలన నాటకము కోడూరు సుబ్బారావు 1010 

ఓ, గయనాటకము వల్లభ నేని రామకృష్ణయ్య 

(గాజుల పల్లి) 1911 
ల్ క్ల లీలా నాటకము నాగినేని ఇంకటప్ప 1914 

6. చం చమశ్రీ పరిణయము డి. పూ చార్యులు (మద రాస్సు 1915 

7 చంద శేఖ తిరుమల “శేసాబారి (మదరాసు ) 1910 

8. *౦|దవోసన 9 క 

9. చం్యడాంగద నాటకము. నంచావ వెంకట శే పాచారి 

(బాపట్ల) 1914 



అనుబంధము 

(గంధము 

+ చిత సారంగధర 

11. చేనింగు మహారాజు -వరిిత 

12. (చౌపదీ వస్తాపహగిణము 

18. (పవ్హాద చర్విత 

1ఉ మార్క_ండేయ జననము 

1 మెరానణ నాటక ము 

16. గంభా రామా విలాసము 

17. రామలీలా నాటకము 

18. గామాయణము 

19. రు క్యాంగద 

20. రుక్మాంగద 

91. విజయరాభువ నాటకము 

22. శాంతే సారంగధర 

2కి. సంగీత హారిశ్చం(చద 

24. శాకుంతేల నాటకము 

95, (శ్రీకృష్ణ పారిజాతాపహరణము 

. శ్రీకృష్ణ బాలక్రీడా విలాసము 

97. సత్యవతీ పరిణయ నాటకము 

26. సత్యా (కాపదీ నాటకము 

. సారంగధర 

. నీతాకల్యాణము 

= పహూనుమద భ్యుద యము 

హా రిశ్స్సం ద 
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గంధక ర్శ-ఊోగు. (ప్రచురణ సం. 

నాగిశనేని వెంకటప్ప 1915 

గుండు చం(ద మౌళి 1914 

ఓ, వెంకట నరసీం౦ంవాము (బాపట్టు 1904 

తిరుమల శే పాణారి (మదరాసు) 1910 

తిరునగరి సెంకిటరామానుజా చారి 5» 

పోతుకూారి సుబ్బయ్య (కావి) 1915 

ములుమూడి అక్క_న్న (నెల్లూరు 1905 

నాగినేని వెంకటప్ప 1514 

నీలి వీరరాభువదాసు (ఒంగోల్యు 1918 

కొడయూరు రామచం[ద రాజు 

(రామేశ్వరం) 1014 

గోలి గుకుస్వామి. 1904 
కర్నూలు తౌయన్న 1906 

1915 చెమికల చెన్నా శిడి (పార పాడు 
య 

OR 94 94 

ముదికొొండ మళ్లి కార్డునక వి (జెజవాచ! 1909 

కంలేటి రాభువయ్య (చెన్న పుక) 1908 

వి. వెంకట నారాయణకవి 1001 

నారాయణ అనంతా భారి 1913 

ఎ. వెంకట శివరావు (గుత్తి 1914 

పళ్ల అప్పలనక సయ్య 1907 
గ + 

(విజయనగరం ) 

యాగళ్ళ జానకీ రామయ్య 

(పాతి కెక్క_ర్) 1911 

డేవిశేని నూరయ్య (చల్లపల్లి 1913 

పరశు రాను శేహైచాయ్యలు 1907 

తుళ్ళూరి పిచ్చయ్య (గుంటూరు) 1912 

1909 నాగినేని ఇంక టప్పు 
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8. ఆంధప(తిక 12 వ సంవత్సరాది (దుర్శతి_1921) సంచి 

కలో పంచాగ్నుల ఆదినారాయణ శా(స్ర్రైగారు (వకటించిన 

పట్టికలోనివి వ 

(గంథము (గంధక ర 

]. ఉఊహో పరిణయము అన౦తేక వి 

9 కుచేలో పాఖ్యానము సుబ్బు లిం గాఇారి 

లేం ధర్మాంగద చర్నిత్రయు నరసింహాక వి 

క, నల చరితము రా. అప్వొజీకవి 

ల. నృసింహ చరి తము కోదండ రామకవి 

6. పరతత్వ సుధానిధి సోమసుంగర మొదలి 

7. బాకాసనుర విజయము వర నారాయణకవి 

5, యతిరాజ విలాసము సుందరనాయనార్ కే పాచలదాసు 

9. రంగనాథ విలాసము వింగం వెంకటరాయమం(శతి 

10. రామ నాటకము శఠగో పా చార్యులు 

ll. గుక్లిణీ కల్యాణము రాజూ లమ్ముజే 

12. వల్లవీ పల్లవము సింగరాచార్యులు 

19. వెంక కేశ్వర విలాసము నూర్యక'వి 

14. శర్శి స్టా విలాసము శాంక టబాసు 

15. నీతాకల్యాణము చిత్రకూటం చెంకటశేషయ్య 

16. సుభా స్వాదనము ఇజటకట దాసు 

17. సుభ్యదా పరిణయము రాస్థువా చార్యులు 

18. హంసక విలాసము పరమానం౦దకవి | 

జల ఆచి = -+ ఈ పట్టికలో కర్పల వేర్లు వేర్కొనంబడనివి 4- 

1. అంబరీష మహారాజు నాటకము 4. ప 

౪ నందుల కాటమరాజు నాటకము ర్ం (పద్యున్ను నాటకము 

5. నృగమవో రాజు నాటకము 6. (పద్యుమ్నాన'ద నాటక ము 

wee ITT me ar 
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7. భవానీళ్వర పరిణయము 

ర. రంగనాధ శశిశే ఖాపరిణ యము 

9. శర్వరీ విజయము 

10. శశాంక విలాసము 

కే, (శ్రీరంగ చూ వోత్మ నము 

4. (బిటిషు మ్యూజియమ్ లై (బరీ తెలుగు పుస్తకములు కేటలాగు " 
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12, సత్యవతీ విలాననాటకము 

13. సానం గోపా ఖ్య్యానమయు 

14. నీతాపహరణము 

15. హను ముది(జ యము 

“16. హాలవహాల పానము 

(లండను 1912) లోనివి వ 

(గంథము 

l. అహల్యా సం|క్రందన విలాసము 

2. ఊసాపరిణయము 

వ, కన్య కా చరితము 

4. కుశలవ నాటకము 

శ్ జాలారి కన్నె నాటకము 

(గంగా వివాహన్వు 
6. నిజలింగ చిక్క_య్య నాటకము 

7. పారిజాతాపహరణము 

8. పార్యత్రీపరిణయ నాటకము 

9 శశికే శో శ్రర పరిణయము 

10. (శ్రీకృష్ణ జల[కీడా నాటకము 
lL. హరిశ్చం[ద విలాసము 

(గంథక ర్య i 
సిరసగంగ్ల రాముడు 

క, ఎల్, వీరమఖ య్య 

శ, ఎల్, వీరమల్ల య్య 

సు(బవ్నాత్వేళ్ళరమయు 

నాగభూషయణుడు 

వీ క వరద యా చార్యులు 

శే ఎస్, సూర్య నా రాయణ నూరి 

గోపాల కృష్ణుడు 
aio 

అర్, నీతా రామకవి 

గరికి పాకీ సూర్య నా రాయ ణశా శ్రే 

చేవ "పెరమాళ్ళయ 

5. ఇంకను మదరాసు (పభుత్వపుం బుస్తకముల రిజిస్టారువారి 

ఆఫీను కేటలాగు మొ! వానిలో నుదాహకింపబడినవి కొన్ని గలవు. . 

(గంధము 

1. ఇం(ద కీల నాటకము 

22. ఉపాపరిణయము 

జరి చం[దకళా విలాసము 

1౬4. చం[|దహాస 

5. తిరుపతి గంగజాకరకథ 

*6. బాలనాగమ్మ చరిత్ర 

60 

(గంథక ర్త 

శే, రంగనాయకులు 

(కథలాపురం) గంగాధరకవి 

గాధి హనువమత్క_వి 

రాజ వీరయ్య 
లి 

కె. పొటయ్య లై 
ఎజి౦ దుచ్చిడాసు 

(=) 
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(. 

౫7. మండోదరీ స్వయంవరము వేముగంటి క్రీనివాసకవి 

రి. వసుగిరి కా పరిణయము లింగము వేంకటనామయమం(జి 

09. వినుకొండ రామాయణము . వి, జగున్నాధావారి 

10. సారంగధర (కట్టుబడీ పురము) / 

ఖఇవేమే నీతా స్వయంవరము వేముగంటి శ్రీనివాసకవి 

(పె పట్రికలలోం 'బేర్కూన, బడిన వన్నియు యయగానములై 

యుండవన్ర. కొన్ని "కినల ఏధినాటకములు, కొన్ని హరికథలు నున్నట్లు 

తోచును. తెలియవచ్చినంత మట్టునకు హరికథల వేర్లు పరివారింపం 

బడినవి. ము(దితేములై న మన యత.గానములలో నాథునిక కృతుల 

పాలే యధికమగుట గమనింపం దగినది. ఒక తరము (కిందట అచ్చు 

పడిన వే యిన్ని[గంథము లీనాంయపలబ్దము గాకుండుట క్ చసీయము] 

౫ ఈ గురుగలవి తెలం గణము యత్న గ నములు. 
అవే 

(ఆ) అముద్రితములు 

(గంథము గంథక ర్న (పతి వివరము 

1. రామనగ పాల చరితేము , పెద్ద నామా తుడు ఆ. సా ప. 4028 

ల రామాయణము మాచి రాజా లక్షుయ వునువుడు 7] 8948 

రె. రావ నాటకము తు రామానుజాచారి గె. (ం, 98 

శే, ఎలుకల కురవంజి మద రాసు విశ్వవి వ్యాలయ (పతి 9889 

న్. గయ కథ or 1 549 

గ. గొల్ల కలాపము ' 1. 401 

7. భామ కలాపము “+ 974 

8, వీర రాఖభువస్వామి య గా 1 586ఏి. 

9. సానంవ-చరితి ము 3 158 

(వుదరాను విశ (వి ద్యాలయ (వతు లిపుడు _నాచ్యు లీఖత పుస్తక 

ఛాండాగారమున నున్నవి కాని భాండాగార (గంథములవలి వాని 

కింకను నొక (క్రమమైన యేర్పాటు లేకపోవుటచే జదువుట కీంబడలేదు. 
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ఓక పట్టికను బట్టి మా(తమా (గంథ సంచయ మందలి "తెనుగు 

య. గాల వేళ్ళు గననై నదిఎ 

10. సీతా కల్యాణము - గొట్టిముక్కల కృష్ణ్వమరాజు (గొట్టి 
ముక్క-ల శాసనుడు. ధనంజయ గో(తుడు. తల్లి వెంక 

నూంబ.. శ్రేవభూప తి వరదనృపతి అని పితృనామములురెండు 

చేరొ_నం బడినవి. అందొకరు  కన్నతండియు నొకరు 

సెంచుకొన్న. త్రం డియునై. యుందురు. ఇతనికి వెంకట రాజను 

నొక యన్నగలడు. దశావతార చరిత అను ద్విపద కావ్య 

.... మిగేని కృత్యంతరము) 

11. పారిజాతాపహరణము - గొ. సింగరాజు (పై కృష్ణమ రాజునకు 

 పెద్దమాంబ వలనం గలిగిన తనయుడు). 

12. సావ్మితీ య. గా. - గొ. కుమార పెద్దిరాజు (పై కృష్ణమరాజునకు 

రంగాంబ వలన. గలిగిన తనయుండు). 

18. నాంచారు పరిణయము - నందవరపు శెపాచలమం తి (ప్రతీ 

ద్వీతీయ భాగమున సరిగా ఏతన్నా మక య. గా. కర్తగా 

లీ2ి6వ పుటలో నుదాహరింపంబడిన భాస్కర శ్రేపాచల కవి 

యగునాలి. 

14. కూరత్తాళ్వారు చరిత్ర - తీరు మెక్కుళ తిరువెంగళాచార్యుండు 

| (ఇది ఆం. సా. ప. (పతి నెం. 175 ధన్విపురీశున కంకితే మైన 

( పదం శ్తాళ్వార చర్మిత య. గా. 2) 

క న సుందరకాండము - కవిే తేరు తెలియదు. (నుందడర కాండ యంగా. 

ఆర్. 970, కర పాతూరి తిరుపతి యని యొకాయన గలడు. 

. ఆతం డీత్రండగునో కాదో |. 
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నెం 10-15 ఈ యాజు య. గా. ల కతాళపతే (పతులు 
దవ్రీణ దేశమున రాజపాళయం (తెలుప రాజుల వలన) గాందీ కళా 

మందిరమున. గలవని నాకు మా త మిల్లో'పాధ్యాయులు శ బీన్. 

కుమారస్యామి రాజూ, ఎహ్.ఏ,. గారి వలనం చెలిసినది. చారికిం గతే 

జ్షాండను. వారు దయలో నాపంజూడ నొసగిన విషయమును బటి 
ధాజపాళయం య. గా. లు నాయి దన్నీణ చేశపు య. గా. ల కంక 

విలతుణమై ది(పద వచనములతో పాటు తాళ _పథానములె న శేకులు 

గలిగి ఆం ధచెశపు యతుగానపు బాణేకి సన్నిహితముగా నున్నట్లు 
దోంచును] 

16. (శ్రే రుక్సిణి కురనంజి - రామానుజాచార్యుడు. (ఇది (పొ, లి. ఫు. 
భాం, డి. నం. [854 కుండినపుర నోపాలాంకిత మెన కురవంజి 

యగునో (చా. ద్వి. ఛా. పుట 442) 

17. సారంగధర య. గా. - కవివేరు తెలియదు. “సహజ ని కము 

కీర్తి సర్వజ్ఞమూ కర్రి బహుమాన పుకుముడు పద నాయకుడు” 
అని మాత మితని, గూర్చి (గగంథమునం గలదంట. అయి జే 

యిది సద్భునాయకుడు, సర్వజ్ఞమూా ర్తి అని యున్న దిగదా 

యని తొండణ పడి పద్మనాయక వెలమ కులజుడు సర్వజ్ఞ 

బిరుదాంచితుడు నైన సింగభూపాలుని కృతి యని నిర్ణయము 

చేయరాదు. నిడానించ వలసి యున్న ది, 

[ఈ 16-17 నం, (గోంథముల (పతులు డాక్టరు (శ్రీ బి. రామ 
రాజు ఎమ్. ఏ, పిహెచ్. డి. గారి కడ నున్నవంట. ఇట్టింక నెన్ని 

. యతుగానము అక్క జెక్కడ నెన్నరెన్వరి కడ అసూర్యంపశ్యమ్నుల్తె 

పడియున్న వో !] శ 

గమనిక: ఇవికాక యీ ద్వి, భా, న నిదివజకే కర్తృ (పనక్తి వచ్చిన 

అలభ్య యక్ష గానములు మటికొన్ని గలవు, వానిపట్టిక అకారాది కమముగా 

వేట యీ ద్వి. భా. ఓవ అకుబంధమునం జేర్చంబడినది. 
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యకగానాభానములు 

యత గానములు గాక పోయినను నా ఫక్కిా నంతంత మాత 

ముగా నడచిన కోన్ని రచనలు 2- 

le కంచిభొట్ల సీతారామ కవి చందన మహారాజు చరిత లేక ఇంద 
సభా నాటకము (రామానంద ము. వా, వుదరాను, 1901). 

ఇందూరు కోనయ మాయలమల్లీ నాటకము (అ. డై. (పెన్, 

మదశరాను, 1918) 

_బాహ్నణ పల్లె చందహోన నాటకము !ఎ. వి, కవి అంకుకో, 
అనంత పురము. 1920) 

ఆర వెల్లి చం_దయ్య వ్నిపపురాణము (ఆం. సా. ప. (వతి) 
ఇంకను నిట్టి వనేకము గలవు. కొన్ని పొరపాటున కేటలాగు 
క_్శలచేతను (బకటన కర్తలవేతను యతగానములుగాం 

"బేర్కూనంుడినవి, అటవి కొన్ని :- 

యోగ (పభావము ఆం. సా. పష. లీరి!9). 

గు తెనదీవి రామాయణము (అం. సా. ప. 2970, 

జె. నుబ్బరామడాను చెంచునామయోగి చరితము (అ. డై. 

(పెన్), వుదరాను, 15918), 

'రావుక్ళష్ణ డానుని మానసబోధ (సరస్వతి నిలయ ము. శా, 

నెల్లూరు 1837), 

కురుమద్దాలి వేంకటాచలకవి ఛౌగవకే సప్తమ స్కంధము 
(జై మండు జూబిలీ (చెస్ నరసపూర్, 1897, దశమ 

స్కంధము కాకినాడ, ము. నా, 18/9), 

(శీ ఛశాయిబా బా చరి తేము ఆ విద్వాన్ ధూళిపాళ వేంకట సుబ 

ప్తాణ్సము, చిలకలూరి వకు. (పకాశకులు: నుండరరాం 

అంక్ సన్సు, తెనాలి 1950 (ఇది హరికథ వంటిది) 
యతిరాజ విజయము 7 శ్రీమాన్ గుదిమెళ్ల్ళ రామానుజాచార్య 

సామి ముక్తివల్లి చేపల్లె కా. గుంటూరు జి.) ముదణ: 

శీ వెంకటాచలపతి (ప్రింటింగ్ వర్కూ, రాజమండి. (ఇది 

అచ్చముగా నొకబుక్టక ధ్ర. 
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[ది తీయభాగమునకుం బరిమితము. పరిశిపానుబంధములండ ప బై 
_(బస_క్షమైనవారి. వేరులు (ప్రత్యేకము “ఆ పట్టికలోం బేర్కొ; 

నూ 

బడినవని. ] 

కవిపురు - దం. భె. పుట 

ఆచ్యుతే రాముకి వారకాని 

ఆళి నాచార్యులం 
కం 

ఆం (త _్రహ్మశళా స్త్ర గుండు 

అనంత దాసు తిరునగరి 

ఆనంతయ ,పబంధము 

అనంత రామాచార్యులు బాగ పల్లి 

ఆప్పక వి కాకునూరి 

అప్పకవి భమిడి పాటి 

అప్పయ్య ఆశెళ్ల్ 

ఆప్పుల నరనీంహులు బెవహర 

అప్పల స్వామి మాడ 

అప్పులాచార్యులు దచు వూరి 

అబ్దుల్లా మహమ్మదు 

అబ్బయ్య దాసు న గటు ప్రైముచ్చు. 

అమ్మ నార్యుడు నొన్నా బత్తుల 

127 

399. 

1/4 

141 

శ్రి81 

166 

99 

216 

917 

144 

248 

, 127 

992 

191 

192 

అల మేల్మంగ తా యారమ్మ ముడుం బై ౨86 

ఉత్తరరంగ కెవి 

ఉఆదయా-చలము కంభంపాటి 

ఎంచారయ్య ' నిశ్చింత 

ర్4 

379 

200 

కవివేరు -- ద్వి భా, పుట 

ఎం'బార య్య సణివోరం 

ఎలయ కని 

ఏకోజీ భోసల 

ఓబయమం|తి డినవహీ 

ఓబులరాజు మొ సర౫ ౦డీ 

కంఠీరవ నరనరాజు 

క నక య్య ఉప్పులూర 

కన్నయదాసు వేలూరు 

కప్పయ్య శెళ్ల్ 

కాళ కవి వినుకొండ 

కాశీపతి మద్దాల 

కుప్పన ఆలూరి 

కూర్మనాథ కవి గోగుల పాటి 

కృమదాసు గడి 
డె 

కృష్ణ మా చార్యులు శేషభట్లుకు 

కృష్ణమూర్తి పసుమ ది 

కృష్ణయ్య వారాల 

క్భషయ్య (శీరానుకవ చం 

కృ స్టాధ్వరి 

శేళవరావ్రు రఠగ రాజు 

—_] i 



ఆం వాం ాష్టునతయ ఆసు ఆ జా 

అనుబంధము 479 

కవివేరు -- ద్వి భా. పుట 

శేశవాచార్యులు కా(టంబాక 

కొండయ్య బూ-చుపలి 
(కల్. 

కోటనాసు జ్యోతి 

గంగాధరుడు 

గ్య ణపతిరెడ్డె పాక నాటి 

గిదిరాడా దర్భ 

గుర వయ్యా కాల౦సెటి 
ర్ట 

గురురాజ కవి పడకండ 

గోపయాచారి మాటకోడూరు 

గోపాలదాను ఆడెపు 

చిక చేవరాయా స్థాన కవి 

చినక పోదయ్య గుజ్జము 

చూడమ్మ ఏనుగుల 

చెంగల్యరాయక వి విజయనగర పు 

రాయశా నీ రు చెంగల్వ యు మా పెద్ది 

చెంచు సుబ్బదాసు తిరువీథి 

చెన్న శౌరి (వోలుగంటి 

జగ న్నాథకవి నందివాడ 

జగ న్నాధక వి సన్ని ధిరాజు 
జియ్యరయ్య శేళవపట్టణ ము 

తమ్మయ ఆ, కేయసుర పు 

తౌతయ వడ్డి 

తా త చార్యులు మరుభూారి 

తమ్మ ప్ప దళ వ*యి 

తిమ్మయ్య ఇటికెల 

తిరు నాళాయ యణా చార్యులు, "వేదాల 

తిరుముల కని (మథుర 

తిరుమల కవి మ మ్మడిదేవుల 

తిరువేంగడడాసు కోవెల 

తుళజరాజు ఖోనల 

137 

18 

905 

146 

94 

818 

995 

136 

401 

404 

478 

86 

కవిపే బరు -- ద్వి, భా, పుట 

త్యాగ రాజు కాకర్ల §89 

దీక్షీత చందు)డు కో నేటి 270 
నంజప్ప జందాళ 109 

నరన కవి చెళ్ళపిళ్ళ 103 

నరసింహ కవి ఎల్ల నూరు 9లె1] 

నరసింహా కవి, దొడ్ 7£ 

నరసింహా కని కర్చుల 86 

నరసింహ డాసు వానమామల జీ05 

నరసింహాచార్యులు ముడుంబ 200 

నాగచదాసు సందడి 196 

నారాయణ కని (జాలకల్లు ల్ 

నారాయణ కవి చల్లా వెల0 

నారాయణ కవి నరుకూరు 62 

నారాయణ దాను ఆడెపు £05 

నారాయణదాసు ఆదిళట్ల 207 
నారాయణాచార్యులు చిలకమలై 140 

నింబాది) దాసుడు 130 

నిమ్మ నాథుడు "రగ లగ వః 

నృసింహ కవి కాకిరిపర్డి 240 

నృసింహ రాజా విరిపాటి 50 

పరమానంద త్రీర్హ్ణ యతి ఎక 

పాపకవి తిరునగరి 371 

వెొపయగ ఓగిరాల 187 

పాపరాజు కంక ఇట 12 

పాపశా స్రీ దీక్షితుల 865 

పిచ్చు య్యా పురాణం 213 

పిన్న బయలా చారాలు 329 

పురుషోత్తమ కని నా చెళ్ళ 160 

పురుషో క్లమ దీక్షీతుడు 265 

ఫుల్లకవి ద్వి భావ్యం 201 



గ; 
Py, TA 
ey 

nr had i otha ye}, 

480 

ఉపెదన గాయాకి వాన 

పెడు అల పొక 
a) 

ఫీరోజి పులహరి 

జ౦ గార్రయ్య కొండముది 

జలభన దాసీ 

బల రామయ్య కాసొల 

బసీవి రెడ్డి నల్ల మిల్లి 

శాల గురవప్ప వంక దారి 

బాల పాశొాంబ 

బాలు సరస్వతి ఎలకూచి 

భాగ య్య చెర్వురాల 

ఫీమసీంగ్ కవిరాజు 

మన్నారు జేవుడు 

మల్ల నా రాధ్యుడు శివ లెంక 

మలయ ఆవభూత 

మళల్లేళము మార 

మాకృభూతేక వి 

ముధ్దయ కవి 

మృత్యుంజయక విజ బాభ్యాయుల 

మృత్యుంజయ నిశ్శ౦క బహద్దర్ 

యాదవ దాను బొందుగ 

రంగ నాయకి మ్మ కొత్తూరు 

రంగ శాయి లేక్షమళ్ళ 

డం గా చార్య లు శేషము 

రంగాజమ్మ పసుపులేటి 

రఘు నాథ నాయకుడు 

రత్నమ్మ రూ వ్ ఖాన్ పేలు 

రాఫఘువదాసు కోవెల 

రాభువార్యుడు చక్ర పురి 

ఆంధ యతగాన వాజ్మయ చరిత్ర 
క 

కోవిసురు -- ద్వి. భా. కుట 

రాజలింగ కవి గవండ్ల 

రాజ వీరప్ప అం బీద 

రామకవి (క్రొవ్విడి 

రామక వి (తమిళ) 

రామకృష్ణయ్య త్యరకవి 

రాశుడాసు కవి 

రామదాసు కవి గోపాల 

రామదాసు గడ్డం 

రావున ఆగ న్య రాజు 

రామబహ్మ యోగి 

రామమూ రి పరశురామపంతుల 
రామయ్య జ్యోతి 

రామయ్య నిముషకవి 

రామరాజు బ్ 

రామరాజు భారతి 

రామా చార్యులు కందాళ్ 

రామానుజ రాను పండరి 

రామానుజ సూరి రఘు నాయకం 
రామా నుజాచార్యులు ధనకుధరం 

రామానుజా చార్యులు 

మరింగంటిభట్ట్రరు 

రుద క వి కందుకూరు 

లత్ముణకొవి పాలుట్ల 

లమ్మృణక ని రాయ భట్టు 

లక్ష్షుణదాసు తాడప ర్రీ 

లక్ష్మణరావు తిమ్మరాజు 

లమ్మనాశాయణ పురిజాల 

లకీ పత్రిరాయడు గవురహరాజూ 

లింగన తక్క ళ్ళ పాటి 

మింగమూ రి కిని 
మాటి 

877 

399 

198 
812 

209 
865 

164 

874 
98 



అనుబ౦ధము 481, 

కవివురు _ ద్వి. భా. పుట 
వాను టేవ కవి 802 
విజయ ర్య్యువ్రడు 955 

విఠల రాయకవి పండరి 372 
నిశళ్ల( నాధ కవి వెణుతురుబలి 28 

విశ్వేశ్వరుడు / 72 
వీస్రారి - ఆచారి కడియాల 153 
వీరప్ప పట్లోరి 408 
నీరబ్బవ్మాము గోనుగుంట 229 
వీరభద 3 కవీ కానూరి 860 

వీరయ్య మార్జోలళ్ల 118 

వీరరాభువక'వి సీమక్ర ర్తి 205 
వీరరాష్రవయ్య మెనము పాటి 170 
వీర రాభువుడు ఉప్పులూరి 146 

వెంకటకవి [ళీ పేరుంబఠతాదూరి . 897 
వెంకట కృష్ణా కెట్ట 846 
వెంకట జోగి కాటమరాజు ర! 
చెంకటడోగి గర్ మెళ్ళ 219 
వంకటదాసు కానుకొలను 107 

వంకట దాసు జిల్లా 898 

ఇంకటదాసు తిరునగరి 379 
తెంకట నర సయ్య శీ) పెమంబూదూరి 398 

వెంకట నర సయ్య చతు ర్వేదుల 901 

ఇంకట నరనింవాచార్యులు నోవర్ధనం 866 

వెంకటపతి సోమయాజి కామరుసు 268 

వెంకటప్పయ్య కాసి కోలు 185 

వెంక టరమణదాసు వరి గంటి 176 

వెంకట రమణమ్మ క్లే పల్లి 902 

చజెంకట రమణ య్య వెలుగోటి 1665 

వెంకటరాజు చెమ్మ రాజు 198 

గ్ 

కవిపురు __- ద్విం ఛా. పుట 

ఇంకటరావము కవి కానూరి 870 

వెంకటరామ కవి క్రీర్టి 991 

ఇంకటరామదాసు మాడిరా _ 881 

వెంకట రామయ్య టంగుటూరు 2865 

వెంకట రామయ్య ఎన్, 241 

వెంటరామ శాస్త్రీ మెరట్టూరు కీకిర్ 

వెంకట రామానుజాలునాయుడు 

/ కోకా 1/1 

వెంకటరాయకవి మద్ది రాల 184, 

వంకటరాయకవి వేదంభట్ట 918 

ఇంకటరాయకవి శీర్నాడు 16 

వెంకట ,సుబ్బకవి యమ్మ నూరి 171 

వెంకటసుబ్బరాయకవి శేశిరాజు 177 

వెంకట స్వామినాయుడు గనేడి 195 

వెంకటా-చలమయ్య మామిళ్ళ పలి 158 

వెంకటాది కాంజ 21 

వెంక కేశ్వరకవి గరిమెళ్ళ 220 

చెంకన నుదురుపాటి 8831. 

వెంకయ్య ధేను వకొండ 194 

వేంకటకవి వేల్చూరి 101 

వేంకట నరసింవోఇార్యులు 

| మరింగంటి 864 

వేంకట నృసింహిచార్యులు , 

మరంగంటి 868 

వేంకట రాజు-పోడూరి 121] 

వేంకట రామ పిథాని వెలి చేరు 40 

వేంకటాంబ అన్నదానం 819 

జేంకటాచార్య నెడాదూరు లిర్1 

జేంకటాద్య'ప్పారావు బవాద్దర్ 242 



482 అంధ్ర యమగాన వాజ్మయ చరిత్ర 

కవివేరు - ద్వి, భా. పుట. 

శెంగ మాంబ తరిగొండ 

శ్రఠగోప సూరి బుక్క పట్టణము 

శహాజీ భ్లోసల 

శివాజీ భోసల 

-శీపగిరి దాసు వరిగంటి ' 

-శీషగిరిరాబు గాజుల పెంద్దూరు 

"శేహెచల కవి (ఢర్శవురి) 

శేసాచలక'వి భాస్క_ర 

శేసాచల దాసు నల్ల పాటి 

శేసాచలపతి నిన్న 
శ సా చలపతి యాము జాల 

"శేషాచార్యులు కొద మగుండ్ల 

శేహాచార్యులు దూ పాటి 

| శేసాచార్యులు పరాళరం 

శోభనాద్రి) చేవవరసు 

శ్రీకృష్ణ మార్యుడు అకలంక 

శీ నారాయణ త్రీఘలు 

. శ్రీనివాస కవి 

శ్రీరంగ కవి భొర్రతుల 

శ్రీరామ కవి రాపాక, 

శ్రీరామరాజు ఉపేంద్ర. 

(శ్రీరాములు దాసు 

“సం  నక్క_లపాటి 

సన్యాసి వెల్వురు 

110 

157 

287 

' 944 

150 

289 
959 

926 

141 

804 

కవివేరు -- ద్వి. భా. పుట 
సాంబయ్య బంక్క-.ము 

సాంబయ్య బొమ్మలాట 

నింగయ గోపాలుని 

సీర్ధ్టంద్ర యోగి 

'నీతారామకివి కొండూరి 

నీతా రొమకవి కొల్లము 

నీ తారామరాబా బళ్ల 

సుబ్బకవి బోడి చెర్ల 
౧m 

సుబ్బకవి మూక్షు గుండము 

సుబ్బదాసు నగళ్ళపౌటి 

సుబ్బన్న భాలకని 

సుబ్బరాజు వీ౭. 

సుబ్బరాయకోవి కరుచేటి 
సుబ్బరాయకవి మందడూరి 

సుబ్బరాయకవి వార రాలి 

సుబ్బ రాయడు. నీరిపెగడ 

సూరయ్య చల్ల 

నూర్యరామకవి చదలువాడ 

స్వామిరాయ కవి పడకండ 

హనుమద్దాసు పనుస 

హరిదాసు అక్కెనపగడ_ 
_ హరియప్ప నూల్వీటి 

80 
46 

66 
80 

142 

153 
220 

1834 

169 

185 

809 

229 

179 

228 

168 

100 

274 
181 

“180 

హనుమంతే రాయళర్మ్శ్మ గోపాలుని 204 

402 

66 

40 



దె ఇటు. సనా. గలా = 7 

(ఆ 
(పరిశిష్టాను బంధములందు వేరళ్కొనంబడినవారు) 

కవివేరు - ద్వి. ఛా. పుట 

అక్క నామాత్యుడు 

అక్కా_్యయక వి 

అప్పయ నాగాన్వ య 

అప్పల నరనీంహశా స్ర్రై పప్పు 

అమరలి౦-గామాత్యుడు కూర పాటి 

ఎల దాసు గుజరి 
శ య యై 

కన్నయ లాలా 

కృృష్ణకవి (కను సానిపలి) 

కృష్ణదాసు కల్చ్పగనారు 

కృష్ణమార్యుడు చచిగు ళేవు 
కృష్ణ య్య "మేురికవూడి 

కోటమరాజు క్రూరపాటి 
కోటయ వాలె 

కోదండ రామయ్య అమనచర్గ 

గం-గాధరకవి కథలా పురం 

గంగాధరకవి కోనూరి 

గుండోచా దాసు 

గురోసిద్ధ లింగము 

చిదంబరము దుర్డ రొజు 

చెన్నయ 

చెన్నయార్యుడు రాయపురి 

తిరుపతి పాతూరి 

తిరుజెంగ శౌమాత్యుడు 

(శీ పేరుంబూదూరి 

దొర వారు 

నరనీం హకవి, వేలూరి 

415 

415 

£26 

£68 

£18 

411 

కవివేరు - ద్వి ఛా. పుట 
నరసింహాదాసు డు 410 

నరసింహులు ఈగబత్తిని 412 

నారాయణకవి తేరుల పురి 425 

పట్టాభిరామయ్య 426 

పర్యబ్రహ్మక వి 429 

పరాంకుశ దాసు 411 

పాపరాజు ఏనుగులూరి 417 

పురుషోత్తమకవి కొల్టూరము 407 

పురుపో త్రముడు అనుమకొండ 416 

పుల్హక వి 462 

పెద్ద యామాత్యుడు వెలువలి 438 

(పభులింగాచారి కన్నెగంటి 947 

బోడిమల భూ పాలుడు పాలయెంకరి £27 

భవానీ శంక రాచాయ్యలు కొంశ 247 

ఛార్గవకవి జోగ రాజు 428 
భౌమునాస్యడు నాగన్న గారి 403 

మలప్ప కీ ద్ర 418 

మూళగరి కవి 430 
మృత్యుంజయుడు శుక్రుమళ్ళ 424 

రంగప్ప (పసంగి 428 

రంగయ్య పరవస్తు £08 

రాఘవరెడ్డి కోటవేటు 419 

రాజబంగరు రెడ్డి 410 

రాజమలయాచారి కొండ 947 

రాజయోగి రామరాజు 410 

రాజలింగక'వి 409 వ శ = 

ఇప్ 

న Sm 



484 ఆంధ యక్షగాన వాజ య చర్మిత 

కవివేరు -- ది. భా. పుట 

రామక“వి (భట్టు) 

రామక్స స్తా రెడి 
5 GG | 

రామదాసు గుడిపాటి 

రానుదాసు చాదరి 

రామయ గుడి మెట్ల 

రామలింగ చాసు 

రామవులిం౫చాసు 

రామలింగార్యుడు కాతూరు 

రామానుజమ్మ 

రామానుజనూరి తిదువలిశేణి 

రామాపండితులు 

లక్ష్మయ్య బత్తుల 

అత్మ కాంతకవి తంగా 

లత్నీవరదాసుడు 
ఈ. 

లచ్చిరాజు చింతలపలి 
య 

లింగక వి భృ గుబం 

లింగన 

వీరకవి ఆయ్య గారి 

వీరభద కవి 

జవీరభ[దకవి 

వీరభద9 య్య కశేవరపు 

పీరా స్వామి కత్తి 

వీలేశలింగము 

వుల్లదాసు 

వెంకట కృన్నయ్య వోలుగంటి 
_ © 

వెంక టదాసు 

జనెంక టచాసు 

2నెంకట చాసు 

£20 

£830 

£19 

428 

‘420 

481 

ఉలి] 
£18 

£31 

464 

252 

24 

24.7 

462 

42] 

429 

488 

416 

434 

434 

£10 

41" 

459 

435 

428 

486 

4836 

487 

కవివేరు _ ది(. భా, 

వేంకటదాసు కొప్పరి 

శచెంకటపలతి కవి 

జె౦కట రామా మాత్యుడు 

జి లైళ్ళమయూడి 
య EE 

చెంకటళా 'ప్రీనరసింహ జేవర 

'వెంకట్నాది 

వేంకటపతికవి 

చేంకటనూరి 

-వేంకపేళము విళ్ల జ 
రా 

శేధాంబ 

శేహాచల దాసుడు 

శీఎనివాసకవి "దేవర 

క్ర్రీనివాసకవి వేముగంటి 

శీంరామపుతత్రి 

నంగన కీలు 

నత్టయ్య నార 

సింగన నందవరము 

సింగ రార్యుడు కంజాలళ్ 

సిద్దన గడు 

నీతయ్య దుగ రాజా 
2) 

నీతా రామదాసు తూము 

సుబ్బకవి (తాడిపతి) 

సుబ్బక వి బొడుచర 
_ (6 ౧0౧ 

సుబ్బయ వాసీలి 

సుబ్బ వ్మాక్యా చారి మళైెం 

సూర్య నారాయణా స్త్రీ సుత 

సోమన లోశేరాన్ర 

స్వామిచాసు -గాజుల 

జూ 
లై 
ర్ 

కలా 

మ Ha 



౮) 

[గం థ సరా చి 

[ఆ 

లభ్యములై న యక్షగానముల పేర్ల 

(_పక్కనున్నది ద్వి 

అంగజ విజయము 416 

అంబరీష 907,409 

అంబా వివాహము 440 

ఆక్క-_.మవహాచేవి చరిత 18 

అజామిళో పాఖ్య్యానము 866 

అనసూయ 1638 ,166,898,4121 

అనిరుద్ధ 425,425 

అన్నవూర్జా పరిణయము 344 

అలమేలు మంగావిలాసము 441 

ఆశమరాటీల చరిత్ర 882 

అర్జున విజయము 918 

ఆల్లీ అర్జున చరిత్రే లిరి2 

ఆల్లీరాణి చరిత 406 

అవనిజూ -చరి(కే క్షే 

అష్షదికాలక నిలొ సము 280 

అహాల్యా సం[కందన నాటకము 160 

అండాళ్ చర్శిక 997 

' ఊసాపరిణయము 50,17,288. ౨37 

996 ,422,430,441 

ఎటుక, 26 

ఛా. పుటాంకము 

ఎయిక లకథ 148,420,441 

ఎలుకల కలాపము 991 

ఎజుకల కరవంజి 78, 419 

ఏ-కాంళ సేవ 158, 184 

ఐరావతే చరిత 125 

కంస మర్దనము 998 

కల చరిత్రము 442 

కనకతార | 

కన్య కా పురాణము 16 

కన్యకా విజయము 189 

కపట వే శ్యానాటక ము ౨ స్రీ 

కపిలబేవపహూతి సంవాదము వ్79 

క పోత వాక్యము 99 

కరియబంటుని కథ CE 

కలవాణీ విలాసము 980 

క ళాపూర్లోదయ నాటకము 197 

కాంతొమతి 282 

కాంభోజరాజు చరి[త్రము 562 

కాళిండీ విలాసము 419 

కాళీయమర్హ్షనము 253,874 407,487 



456 

కిరాత విలాసము 9287 

కి రా తార్డు నీయము 46, 882 

కిషే_౦భా కాంచనాటకము 898 

కుచేల 166,213,381 

కుమార స్వామి వివాహాము 409 

కురవంజి 71,410,442 
కుశల వ 39,141,245,882 (412) 

కృష్ణకథ 448 

కృష్ణ గారడి నాటకము 382 

కృష్ష్ణచరి త్ర 462 

కృష్ణజననము 4:48 

వం 

కృష్షలీలా విలాసము ' 987 
(==) 

కష్షవిజయము 991 
అం 

కష్షవిలా సము ర్ర్,£1ర5్ 
రప 

=) 

కృన్గ సంబంధి కభ 44.4 

కొరిమెల్ల కురవంజి 449 

కొజువంజి కళ్లు 280,488 

గంగాగారీ విలాసము 275 

గంగా పార్యశ్రీ సం౦ంనాదము 987 

గజగారీ వతము 872 

౫ జేంద ౨) మోక్షము 208 

గజేందాశ్వారు చరిత్ర 171 
గయో పాఖ్యాన ము 171,181,412 

498 

గరుడా-చలనము 5,8, 161 

గీత రఘునందనము 106 

గురునంబి చరిత్ర 37 

ఆంధ యక్షగాన వాజి య చరిత 

గొడగూచి చరిత్ర 829 

గొల్ల కథ 64,148 

గొల్ల కలాపము 96,217,866 ,420 ,437 

గొల భామ వేషము 48,89,444 
గొల వేప పు కథ 444.445 

నోక ల్లేశ్వర నిలానము £5 

గోపాల విలాసము 94 
గారీ శంకర విలాస 103,179,424 

చంద్రగుప్త నాటకము 394 

చంద తౌ రావిలా సము 847 

చంద శేఖర విజయము 4926 

చంద్ర శేఖర విలాసము £45 

చంద) సేన మవాో-రాజు 905 

చందాహాన 166,409 

చికజేవరాయ విలాసము 978 

చిక)కాట మాహాత్మ్యము 820 
చితాాంగద £16 

చిత్సాంగి 918,295 

చిరియాళ మవాోరాజు నొటకము 905 

-చిరుతొండ నాటకము 398,412 

చిరుతొండ భ క కథానిధానము 484 

చెంచు నాటకము 114 
చెన్నకృష్ణ విలాసము 410 

150 జగన్మోహన శ్రీకృవ్ణవిలా సము 

జలక్రీడ 49 .82,218.292 446 

జాంబవతీ విలానము 428 

జానకీ .పరిణయము 427 

జానకీ శపథము 208 

జూన కురవంజి 109 
a ' 



అనుబంధము 487 

డాం గేయో పా ఖ్యానము 894 

తంజాపురాన్న దానమవాో నాటకము 2268 

తారకాసుర వధ 386 

తారాచంద” విలాసము £830 

తారాశళశాంకము 157, 865 

తిరమంగ యా కారు 131, 222 

త్యాగవినోద చిత) ప) బంధము 999 

దండథర విలాసము 176 

గేవయాని చరిత) 161 

-దీవాసుర నాటకము 198, 

(చౌపదీ కల్యాణము 172, 191, 291 

(చౌపదీవస్తా) పహరణము 197 

ధర్మ పురీ మాహాత్మ్యము 72 

ధర్మాంగద నాటకము 918, £19. 486 

ధాన్య మాలినీ చరిత్రము 897 

(ధువ ఉ పాఖ్యానము చర్మితము 144, 208 

నల 100, 156, 190, 199, 876, 386, 

411, 425 

నళినీ చేవి (పభావము 897 

నాగార్జున చరి తే 886 

నాట్య వి ద్య్యావ్లా సము 982 

నారద కొరవంజి కట్టణ 44.6 

నౌకా చరిత 8339 

నిజలింగ చిక్కాయచర్శిత 39 

నీలాచల విలా సము £28 

నీలావసీ విజయము 446 

పంచక న్యాపరిణయము 310 

పంచరత్న (పబంధము 29" 

పంబాశరీ (పభావమను 196 

పంచాయుధ కై 982 

పతివ) తౌ మావోత్న నము 187. 

పద్మావతీ పరిణయము 285. 

పద్శినీపరిణయ ము 464 

పద్దినీవిలా సము 422 

సాండవాజ్లాతే వాసము 448 

పారిజాతములు 62, 68, £2, 87, 108 

110, 152, 285, 882, 850, 

426, 448, 448, 448 

పొార్హ సారథి విజయము వ్ 

పార్యశ్రీ 909, 802, 881, 418 

సొలన చోళమవోరాజు చరిత్ర 401 

పుండరీక చరిత విరి! 

'వుణ్యకవలేము క18 

ఫుణ్యాంగద చరిత వ్రీ77 

పుత కా మేష్టియాగము 897 

ఫూరూరవళ్చ[క్రవర్శి విలాసము 155 

ప్రాత నా వారణము 2ర్8 

పెద బొబ్బిలి చరిత . 387 

"పెరుంకూరత్తాళ్వారు చరిత 449 

పోతులూరి వీరబ్రవ్మాంగారి చరిత 411 

(188 402) 

(ప్రణయ కలవా కలాపము 138 

_పభావతీ ప్పాద్యుమ్న ము 66 

పృభౌావతీ విలాసము. 374 

ప్రసన్న వేంక ేళ్వర విలాసము 41 . 

పునవ్లోద 136, 189, 161, 200, 208, 

945,261, 3886, 866, 897,449,464 



'ప్త్రువ్లాద భ క్తి విజయము 542 

బళ్లు) వాహన చరిత) 387, 408 

బలీచక ఎవర్ని 405 

బసవ కల్యాణము 862 

బసవ మహి మామృతే విలా నము 860 

బాణాసుర నాటకము 185 

బాలకృష్ణ 113, £15 

చాలకీ) డా వివోరము 59 

బాలగోపాల విలాసము 170 

బాలనాగమ్మ 987. 402, 409 
బాలింత వేషకథ 82, 449 

బి ల్ల ణ్రీయము 192, 210 

బృ్రవ్మాముగారి నాటకము 402 

భక వత్సల విలాస నాటకము 296 

భ-క్రాంఘే రేణు చరిత - 54 

భద - కాళీ కల్యాణము 438 

భద ) సేన విలాసము 387 

భ దాాయూ పాఖ్యానము 408 

భలాణ 80, 85, 180, 162 

భచానీళంకర విలాసము 208 

భఛాగవతేము 888, 481, 449 

ఛభామకలాపము 146, 216, £20, 450, 

450, £50 
భారత నాటకము 418, £50 

భావనారెౌయణ విలాసము 89 

ఫీమసేన విజయవిలాసము 4£1ర్, 86ల్, ఓ£8ర్ 

ఫీష్మ చరి(తే 208 

మండోదరీ పరిణయము 399 

మదన విజయము £19 

ఆంధ యకుగాన వాజ య చరిత 

మదన సేన 40 

మన్నారుడాస విలాన నాటకము 26. 

మన్మథసంవోరము 40. 

మల్లన చరిత 89 

మల్లి కా కల్యాణము 43 

మహాభారత విలాసము 21 

మాంధాత చర్మిత్ర 857 

మాధవ చరత 88: 

మాయా(పకాతి వురుష లీల £0: 

ఘూయాసుభద్ర విలాసము 88; 

మార్మ_ం౦డోయ 208, 226, 836, 886 

801 

మితేవిందా పరిణయము 4838 

ము క్తి కాంతా పరిణయము 24, £5: 

ముకి కాంతా విలాసము 81, 1218 

ముగ్గ సంగయ్య కథ LIE 

మురనర కాసురవధ 8906 

మూడున్నర వజము 166 

మృత్యుంజయ విలాసము ర్ 

మెరావణ 1783, 214, 245. £07 

వకానధారి నాటకము 412 

యథార్థ రామాయణము 908 

యశ పృళ్నలు 914. 

యామినీ పూర్గచందోదయ ము 185 

యేసునాథ కథామృతము 195 

రంగనాథుని పంగుణ్యుతృరోత్సవ 

య. గా, 481 

రంభా నలకూబర విలాసము 873 

430 రంభా రావణ సంవాదము 



అనుబంధము 

రఘు నాథాభ్యుదయ ము 256 లక్ష్మ ఇమూార్చ 

గతి కల్యాణము 998 లమ్మీ నారాయణ విలాసము 

రిత్ మన్మథ విలాసము 89 లమ్మ్మీవిలాసము 

రాజ క న్యాపరిణమ ము 316 లవకుశ (చిరుతల) 
రాజమాహన కొరవంజి ౨15 లీలావతీ కల్యాణము 

రాజయోగ సార నాటకము 434 లీలావతీ శాహరా జీయము 

రాజరంజన విద్యావిలా సము వ28 వరరుచి విజయము 

రాజారాణీ విలాసము 60 వల్లీక ల్యాణము 

రాధ వేషకధ 451, 451 వసంతోత్సవవిలాసము 
ఖీ 

రాభా మాధవ నాటకము /విలా నము 

290, 459 

రామదాసు 161, 177, 248 

రామనాటకము 187, 232. 851, 452 

రామ పట్త్లాఫీమేకము 298 

రామలీల 102 
రామానుజ విజయము 137 

రామాయణము 57 117,1835,245,8319 

859, 427, 468 

రాములవారి యెజుక 4592 

దు క్యాంగద 886, 897 £17 428 453 

రుక్మిణి వేషకథ శర్కి 

రుక్సిణీ కల్యాణము / పరిణయము 

149,151, 208, 284, 428 

రుక్కిణీ సత్యభామా సంవాదము. 294 

రూపవతీ చరిక్స 42] 

"ఆ తువిజయము 403 

లక్షణా కల్యాణ / పరిణ యము 180. 407 

429, £58 

లక్షుణ(పాణ రక్షణము 429 

62 

వసు రాజ విలాసనాటక్ము 

వాదజయ కొరవంజి 

వాద ఆయము 

వానున చరికే 

వానంతజి-కా పరిణయము 

వికటవాది చరి త 

విక మార్క చరి[కే 

విఘ్నేశ్వర కల్యాణము 

విజయ రాఘవ కళ స్వాణిము 

325 

270 

విజయరాభవ చం(దికా వివోరము 2638 

విజయవిలాసము _ 4106 

వపఎనారాయణ చరిత ౨, 260, 374 

విభ క్రి కాంతా విలాసము 483 

వివేక విజయము 274 

విరాటపర్వము 171,194, £835 

విష్ణుపల్లకి సేవా [ప్రబంధము 297 

నిష్టుమా యావిలా సము 19 

వీరకచోడవ చరిత ) 86 

వీరగ్రుహ్మము గారి నాటకము 153 

వీరళ ద విజయము 104, 203 



490 

వీరవిజయ విలాసము 191 

వృ(తౌసుర మహారాజు నాటకము 225 

జేడీ పబంధము ఉర్? 

వేణుగో పాల నాటకము 219" 

వేదాంత జీవచంందమహా రాడా నాటకము 

£10 

శంకరపల్లకి సేవ్యాపబంధము 298 . 

శంబరా సురవధ 406 

శకుంతలా నాటకము 36, 189 

వ-వీపురందరము 290 

ఛతకంఠ రామాయణము 875, £54 

శశిరేఖ 166, 191, 214, 224, 

228, 895 

శాంతా కల్యాణము 291 

శాకుంతల నాటకము 147 

శారదకురవంజి కట్టణ 428 

శాహమవాోరాజ కల్యాణము 311 

శాహరాజ విలాసము 306 

శఛాకూంద చరిత 314 

శివకామ సుంద రీపరిణాయము 898 

శివకుమార నాటకము 419 

శివకురవం౦జి 864 

శివకేశవ పారిజాతము 89 

శివనాటకము 116 

వివపొరిజాతము 64, 346, 469 

శివభాగవలేము 4కిర్ 

శివర్యాతి మా హిత్మ్యము (రీర్ 

శివరామ నాటకము 299 

శివవిలాసము 112 

ఆంధ్ర యక్షగాన వాజ్మయ చరిత్ర 

శుక చరిత్రము 440 

(శ్రీకృష్ణ చిద్విలా సము £57 

శ్రీకృప్ల తులా భారము 886, 895 

శ్రికృష్ణ నాటక (పబంథ రాస క్రీడా 

విలాసము 107 

(శ్రీకష్త పారిజాతము 886 

(శ్రీకృష్ణ రాయబారము 886 

శ్రీకృష్ణలీలలు 1562, 249 

శ్రీక్స సె శవము 245 

(శ్రీగిరి కురవంజి 420 

శ్రీనివాస విలాసము 481 

శ్రిముద్భగవద్గీతా సారము 424 

శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి వారి శుభ 

దశావతార లభఘునాటక రూప యత్న 

గానము 188 

(శీయాళ నాటకము 429 

(శ్రీ రామ'నాటకము 123 

(శ్రీ రామలింగ (పతిష్ట 898 

(శ్రీరామవిజయము ల్ర్72 

శ్రీ వెంక టశ్వర పద్మావతీ పరిణయము 

432 

సతీ తులసి 389 

సతీదానఘారము 295 

నతీపతిడాన విలా సము 998 

సత్రీసావితి 895 

సత్య నారాయణకథా సుథాలవారి క8ి70 

సత్య నా రాయణ (వతేము 400 

సత్యభామా కలాపము 216 

సత్యే భా మా కళ్యాణము: పరిణయము 174 

228, 889, 



అనుబంధము 

సత్యభామా మనోల్లాస నాటకము 26 

సత్యే భామా విలాసము 459 

సత్య హరిశ్చం ద) 889, 412 
స(తా జిన్నా టకము 174 

సము(దమధనము 96, 220, 488, 455 

సరన్వత్రీ కల్యాణము 807 
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హనువు_దామ సం(_గామమయు 392, 402 
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ఉపబివ్య [గంథములు _ వ్యాసములు 

1. (పా, లీ, పు భాం, తం. సం మ, ఆంవి కః ప. 

ఆం. సా ప, ౫౦ ప. మం, ది. స, (గం గె. Uo., (ఈ సంకేత 

ములకు గడచిన పుట జూచునది, తిరుపతి వేంకకేశ్వర్మపాచ్య పరి 

నోధనాలయము, వముదరాసు రిజిస్ట్రారు ఆఫ్ బుక్సొవారి ఆఫీసు మొద 

లగు వివిధ [గంథాలయము లందలి ముది తాము దిత యకగానములు. 

2. కొందు కొందటు యతు.గాన కవుల కాలనిర్ణయ విషయ 

మున ఆం ధకవులచరి త, ఆంధకవి తరంగిణి (ఇప్ప టిక్. (బచురణ 
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సంకీ రన లక్షణము, ఛంచోదర్పణము, లక్షుణసార  సంగాహము, 

అప్ప కవఏియము, లకణదీవికు లవణ కిరోమణి, రంగ రాట్స్పందము 

మొ! సంస్కృ తం నాట్యసంగత చృందోలంకార లక్షణశా వ్ర 

(గంధములు, 

4. వాచస్పత్యము, మోనియర్ విలియమ్సు, భరతకోశము, 

శబర తన్ని కరము, సూ రా. నిఘంటువు, (బౌణ్యము, కేశ్చైాలు మద 

రాను విశ్వవిద్యాలయ తమిళ భాషా నిఘుంటువు మొ! సంస... తాం భ 

కన్నడ తమిళ నిఘంటువులు, 
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ర్క క విరాజమార్షమ్సు, ఛందోంబుధి, కావ్యావలోకనము, మల్లి 
నాధపురాణము చంద | పభాపురాణము, భర'కేశ వైభవము మొ. 
కన్న డ'లవ్ణ ంథములు; కావ్యములు, ఇలక్కణ విళక్కమ్ పన్నేరు 
వ్పాట్టియల్ మొ! తమిళ లక్షణ (గంధములు. (పా, ౬. ప్లు, వెం, 

గ్ ఆల 

నందలి కొన్ని, శ్రవ్సిళ్ళ కన్నడ యతుగానములు. కొరవంజులు, 
6. పండితారాధ్య చరిత, (కీడాభిరామము, శీవంఖండ ము 

ము! యమ్గాన సంబంధి విషయ . (ప్రసక్తి, వచ్చిన ((పహైచీనాంగ 
కావ్యములు, 

7 (శ్రైహాసణగి రామచం(దభట్రరు కన్నడ 'యతునాటకా ళు 

ర. డా డి యన్. కర్కిగారి “కన్న డఛందోవికాని 
9. ఆంధవ( తిక ఉగాది సంచికలు, భారతి మొ! ప్మతికలు మ 

& . Kk * 

1. Indian Ephimeris - By Sri Swamikannu Pillai. 

2. Castes and Tribes - By పె, Thurston. 

3. The Yakshas - By Dr, A. Coomaraswanm!. 

4. The Music of the Nrtya natakas of Soith-India - By 
Smt. K. Gomati, (M. Lit. Thesis cf the Mains 

University). 

5. The Theatre of the People - By Sri R. K. Yajnik. 
6. World Drama - By Prof. Allardyce Nicall, 

History of the Reddi Kingdoms - By Sri M.S. Sarma 

(Chap. ‘VIL. Musics and Dance). 

_ 8. Telugu literature outside the Telugu country - By ar. 
K. Rama Krishnayya. 

9. History of the classical Sanskrit literature - By Dr iM 
గ్ we 

1 tne ఇ (| 
4] [ tas 

Krishnamacharya (Authority for the dat : ర 

authors and works mentioned in this tnes.s; 

TALS) 
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10. 

11. 

12. 

183. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

ఆం[ధ యక్షగాన వాజ్మయ చరి[త్ర 

The Silappadikaram (Tamil Classic) - English Transla- 
tion by Dr. V. R. న. Dikshitar. 

Yakshagana - Pp by Dr. V. Raghavan, (Triven 

Vol. VII No. ఇఒ), 

The Bhagavata Plays in Mysore - By Sri L. Narasirm- 

hacharya, A.I.0O.C. Mysore Vol. VIII, 1935. 

Yakshagana in Karnataka - BySri M. Govinda Rao, 
A.0.R. of Madras University, Vol. X, Part II, 

1952-53. 

A list of the Villages in the Madras Presidency. 

Tirupati Devasthanam Inscriptions. 

South Indian Inscriptions. 

Topographical list of Inscriptions of the Madras 

Presidency - By Sri V. Rangachari. 

Journal of the Music Academy, Madras. 

District Gazetteers and Manuals of different districts 

in Andhra, Tamilnad and Karnataka. 

10.- The Puppet Book. ౨4164. by L. V. Wall. 

గమనిక ౩ నా కుపయు కృములై న (గంథములుు, వ్యాసములును 

మజీకొన్ని గలవు. అవి యన్నియు (గంథ మధ్యమున ఆ యా సంద 

ర్భములందు కుండవింపుల తోను, అథోజ్ఞావికలలోను చేరొ- నంబడినమి 

ఈ[(గంథవ్యాసక ర్వ లందజికి నా నమా వాకములు. య. గా, గుణించి 

మటికొందబు (పచురించిన వ్యాసములను జాలవజకు6. జూచితిని, 

అన్నిటిని వినియోగించుకొనుట కవకాశము చాలమి విచారించిత్ని, 

ఆవ్యాసక ర్హలకుం గూడ నా నమోచవాక ములు. 



౭ 

స్వ య వ్వా సములు 

వ్యా సమువపేరు' 
“వప ము 

1. మన్నారుదాస విలాస నాటకము -- కృష్ల్ణాప(కిక, 5-12-98 

9, గీశరఘు నందనము - ఆం. సౌ. ప. వార్జిక సంచిక, 1954 

లీ, పార్వతీ కల్యాణము = (ఉద్దండకవి) - కృ షం క్రి-7-54 

4. తాజరంజన విద్యా విలాసము ౫ ' పరిశోధన. “వ 

5,. యత గానములలో సాం(పడాయిక పా(తలు. 

(కేడియోాపసంగము, విజయవాడ) భారతి, డిసెంబరు 1954 

(11-10-54) 

6. సౌర్భసారథి విజయము - సంస్క్య-ల్చితి జనవరి, 1955. 

7. యం గొ. దేశిత్యము. వై శిప్రగము ” కిన్నర, 

సం_కాంతిసంచిక , 19
55 

8. య. గా. కవులు - ఒక విమర్శ - భారతి. వడ్రిలు, 1955 

9. ఏకాంత సేవ. -- కృ ప §0-4-955 

కః ప 9 | -5-1955 

త్రిలింగ 9కి-5-55 

. 5. 46-59 

10. భ కృవత్సల విలాసము - 

11. బొమ్మలాట హోస్య నాటకము ా 

19. జల(శీడా విలాసము - కృ 

1లి. దశ్షి ణ దేశీయాం(ధ వాజ్ఞయము య. గా. విషయ 

పరామర్శ భారతి, జూన్ 1955 

14. ఏరభ[ద విజయము (శివలెంక) ఆం. పః సారస్వ తాను 

బంధము, ' | 9-6-ర్5్ 

' 63-4 
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వ్యాసము వేరు (ప్రచురణవి వరము 

15. పారిజా తాపహరణము/(తిక్టులు) ఆ ప. సారస్వ తానుబంధములి-7- -ఫ్ర్ట్ 

16. యక్షగాన కవయి తులు - ఇభ్లారతి, జూలె, 55 

17. శేషము రంగాచార్య య. గా. లు - సంస్కృతి. జూలై 

ఆగష్టు, ద్ర్ 

18. బొమ్మలాట -- యక్షగానము - భారతి, ఆగ్షు. 1955 

19. పారిజాతాపహరణము (వెంగము -. ఆం ధమహిళ,. 

ఆగష్టు, రర 

20. శివ విలాసము (వెంగమ) - గృహాలత్రీ, 2 3 

21. విహుమాయా' విలాసము (పాపరాజు) ఆం ప. సా. ఈ 7-రి-5క, 

22, చి తకూట మాహాత్మ్యము. - కం ప. 20-6-55 

వివి, విప్రనారాయణ చరిత (చకఫరి) - అం. ప. సా, అ. 

 తారార్5్, 

24. మెలట్టూారు భాగవత మేళ నాటకములు -- భారతి. 

సెస్రెంబరు. రర, 

ఏర, యతుగానము - హరికథ. అనంత రామా చోర్య కృతులు 

ఆర సాపు. 44-౫ 

26, త్యాగ రాజు య. గా, కృతులు ఆం. ప, సా. ఆ, 

11-9-55. 

27. తంజాపురాన్న దాన నాటకము - »»; 33 " 15-9-55. 

౨8. సతీదాన శూరము -- వ. ౨5-9-55. 

99, హేమాబ్దనాయి కా స్వయంవరము - ౩, 5 11-12-కక్, 
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వ్యాసము.పేరు (పచురణవివరణము 

80. విజయరాఘవ చంది కావిహారము -- ఆం. పః సా. అ 18-12-55, 

ర్ర1: విజయరాఘవ కళ్యాణము = 9» 25-12-55. 

వివి, పొ రి జా త ము (పు, లం నాం కవి) 39 39 8-1-56. 

కలి. పార్వతీ పరిణయము (వాసుటేవకవి 39 ౫ 15-4-56. 

లేశ, గిరిరాజ కవి య, గాలు - ౫ ౫ 1లి-5-56. 

85. శ హోజీ (ఫబంధములు - భారతి, జులై, 19056 

లిగ. తంజావూరు (య. గా.) పదవాబ్మయము. సంస్క్ట్బాతి. 

జూలై, ఆగ, ర్, 

ల'7. మన్నారుడాసవిలాసము ( (ప్రబంధము - నాటకము) 

ఆం[ధమహిళ - సెప్టెం. 56 

లన. ఆం|ధసారస(తే శాఖలలో య, గా. (ప ల్వేకత _ 

కృ. ప. 19-10-57 

లోకరీతి - $9. యక్షుగానములలోని లోకరీ -జెలును విచ్యార్షి 

(శేడియో (పసంగము - విజయవాడ కుక్ 

శీ ద 1చసారితము 6-2-1956) ( 

40. నివ ర్తి శేపాచలపతి (అమ్ముదితే య. .గా. రచనలు) 

ఆం. సా. ప. ప(కిక 46-8. 

41. విజయ రాభువుని యత్షగానములు - సారంగి 1-1-60. 

492, తెలుగు యవగానము --| తేలుగు భాపాసమితివారి 

(ఉత్పత్తి - పంచమ) | విజ్ఞాన సర్వస్వము, సం, లి. 

48. దాశఖ్షీణా త్యాం ధ్ర సాహిత్యము 0) > 
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వాసము వేరు ప్రచురణవివరము 

44. న స్హతంతువు - ప్రచురణ: ఎమ్. ఎస్. ఆర్. మూర్తిఅండ్ కో. 

విశాఖపట్టణము, 1950. 

(త్యాగరాజు య. :గా. కృతులు, మెలట్టూరు భాగవత 

మేళనాటకములు, నాటకకళ - (ప్రపంచమున వివిధ (ప్ర చేశ 

"ములలో తదుత్పత్సి వికాసములు మొ! నా వ్యాన స 

కము సంపుటీ కృుతమెన (గ్రంథమిది): 

కు 
యావ 

45. The Kalaapam — Triveni 

Silver Jabilee Spl. November, 1955. 
46. A Note on the Yaksha gana) Society's Jour- 

Mss. in the Andhra historical nal, Vol. XXI, 
Research Society, Raja్ళhmundry J} 1955. 

47 The Tyagavincda Chitra Pra- స Poona Orienta- 
bandha, the magnum opus of list Vol. XX. 
Sahaji, the Maratha Ruler of Nos. 1to 4 
Tanjore. 1955. 


